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باتک 11تاصخشم 

حدم  - 111

تسام يارب  ندوب  همطاف  يادگ  11یتقو 

تبترم دیشروخ  ینامسآ  زار  11يا 

دیربب نابرهم  يارهز  هناخ  هب  11ارم 

همطاف ياطع  فطل و  تیانع و  نم و  11تسد 

بوخ اما  نم  اب  دیدوبن  هچرگا  12امش 

دریگن رابغ  اههار  زا  12ترداچ 

ییوت اجک  ره  رگا  هدید  هچنآره  سک  13ره 

دزرلیم هنابش  ییادگ  تسد  13هکنانچ 

نیمالاحور اب  هدرک  ملکت  13يا 

تسین زاین  اهرظن  هب  یقح و  هک  14اقح 

هدولآ دود  طبهم  نیا  رد  تسین  14ياهزات 

درک تسرد  رطعم  تشهب  ادخ  15یتقو 

درک اههچ  ارهز  تقلخ  رد  ادخ  15تسد 

تسام يارب  ندوب  همطاف  يادگ  15یتقو 

ملد رد  تسا  زاجح  روش  قارع و  15قوش 

یمیمش رهش  زا  دربیم  نید  لد و  17دراد 

شرقحم تیب  هک  تسیسک  نامه  17ارهز 

دیآیم رس  هب  وت  رانک  کیرات  17بش 

دشکیم تلاجخ  رتياهمشچ  زا  کشخ  17مشچ 
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تسین يراهب  وت  سای  ِشوخ  رطع  18نودب 

یلع ِّيرَپ  یتسه و  یلع  رادهناخ  18وت 

دشاب هتشاد  رایع  تبرغ  هک  دیهش  18يدش 

ارهز ای  ادخ  بیس  اب  هدش  رطعم  18يا 

هیمطاف هعیلط   - 218

« تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  »19

دینک مایق  نمچ ، نیا  زا  دوریم  19هشفنب 

ماهنیس يور  یمغ  هشیمه  زا  19رتنیگنس 

تسا راد  هشوگ  یهاگ  هآ  يادص  19يرآ 

تسهنادواج یمغ  فصو  تسین  رعش  20نیا 

وت ياثر  زج  مرت  مشچ  تشادن  20یفرح 

درک تسرد  متام  هبیتک  ادخ  20یتقو 

ینک اود  ار  ملد  درد  هک  مدمآ  20زاب 

هناخ رد  ندز  شتآ  راوید و  رد و  يارجام   - 321

دش دوبک  ارهز  تروص  تسهتفگ  21یک 

دش دیهش  هنیدم  ياههچوک  نیب  21رد 

ناراهب رد  ینابغاب  21ادابم 

: 21تفگ

دوب هداتفا  ادج  لگ  دوب و  هتشگ  رپرپ  22هچنغ 

دننکیمن او  دگل  باتش  اب  هک  ار  22رد 

داتفا يراهب  ِراوید  هب  زییاپ  22ِگنر 

داتفا ایند  رس  رب  ررش  زورنآ  22یتقو 

دریگن وت  ياپ  هب  هلعش  مدش  23هناورپ 

دوب دود  دوب و  دود  دوب و  23دود 
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! هّضف مراد  هلی  دوخ  رگج  رد  23یشتآ 

دراد شردارب  ار  یکرتخد  24ياوه 

يوش رسپ  میارب  هک  ات  دوبن  24تَمسِق 

درد رپ  رتسب   - 424

تسیندروخ هصغ  وت  يهلپ  هلپ  گرم  24نیا 

تسا روآهیرگ  وت  مدنگ  يایسآ  24نیا 

ناتنازخ رمع  يربا  بورغ  زا  24شیپ 

ترپیب لاب  ادخ  تمس  هب  دنزیم  25رپ 

ارهز دربیم  يراظتنا  مشچ  سب  اهبش ز  25نیرد 

دنرتناوتان نم  يهتسخ  ياههناش  25نیا 

تسهتفرگ وسوس  همطاف  دوجو  26عمش 

ینکیم ردیح »  » ربص اب  وت  هک  يزاب  نیا  زا  26ياو 

وت يادص  رد  هدز  همیخ  بیرغ  26یهآ 

دنکیم هیرگ  نم  یناوج  نم و  رب  26لگ ،

هدش رثایب  مبش  همین  ياعد  27ایوگ 

تسا دوز » ای  رید   » وتیب نم  27لد 

دناهتسکش ار  ترد  بوچراچ  هناخ  27زا 

وا تمارک  تزع و  همه  27اب 

دزوس مرپ  لاب و  مغ  زوس  زک  ماهناورپ  نوچ  27هن 

دتفایم منت  يور  مرس  تسیزور  28دنچ 

راوید هب  یتسد  دراد و  ولهپ  هب  28یتسد 

نزب ترس  يوم  هب  ریگب و  ار  28قاجنس 

ناترکون هچ  ره  نازینک و  هب  28ماهدرپس 

وش دنلب  انمت  نودب  ایب  29بشما 
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دحا يادهش  روبق  ترایز   - 529

منکیم زاب  نخس  هب  بل  هک  ات  هزمح  29اب 

هچوک يارجام   - 629

رگیدکی تسد  هب  شلفط  ردام و  تسد  29 …و 

هچوک رد  دیزویم  یمغ  دوب و  29بورغ 

مدیمهف رگج  غاد  تنحم  زا  راو  30هلال 

هچوک نیا  ياههیاسمه  یلحمیب  30ز 

ردام کی  رفن ، دنچ  رذگ ، نیب  رس ، 30درد 

تسین يرصتخم  مک و  هار  زج  هب  هناخ  30ات 

دراد رمک  رب  تسد  هدش و  30رتهتسکش 

رهظ زا  دعب  هبنشود  ناراب  30ریز 

لالب ناذا   - 731

لالب لالم ، تعسو  نیرد  هتفرگ  31ملد 

زوسناج عادو   - 831

درادن ناج  همین  زج  ناج  یلع  يا  31ترامیب 

نک ربص  ینامسآ  گنر  خرس  باهش  31يا 

ردام يرپ  لاب و  سفن  ره  رد  ینزیم  لمسب  32وچ 

میدموا الاب  ملاع  زا  زور  هی  مه  اب  هک  32ام 

مراد یتیصو  رخآ  32مد 

ورم مرواییب  يهناش  هاگ  هیکت  32يا 

دزرلیم مندب  يورب و  يراد  33دصق 

ینادیم هتفگن  ار  ملد  فرح  هک  33ییوت 

يراد نم  ناج  دصق  رگم  هدرکن  33ادخ 

نک مافهچنغ  بل  ود  زا  مبیصن  لگ  33کی 
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مبش نیرخآ  رد  هدش  رتردقچ  33تمشچ 

نامب نامن  ندنام  نتفر و  نیب  ردق  34نیا 

نابیرغ ماش   - 934

ار وت  ادصیب  یلع  درک  نفد  هک  بش  34نآ 

باوخ رد  دش  قرغ  وچ  لوا  يهفوک  34هنیدم 

دنتشادرب ار  توبات  بش ، 35همین 

نم ياو  يدیشک  هلبق  يوس  اپ  یتسب  35هدید 

دیسر نم  هب  اهمغ  یمامت  شنتفر  35اب 

میتشاد ردام  هناخ  رد  ام  هک  يزور  نآ  شوخ  35يا 

اغیرد بش ، زا  ياهمین  36هتشذگ 

مرس رب  تشم  کی  وت  يور  كاخ  تشم  36کی 

دنکیم هیرگ  تنحم  زا  مه  ادخ  36بشما 

وت يوشتسش  درذگیم  دنک  هچ  36ارهز !

تداهش زا  دعب   - 1037

؟ منک هچ  مناج  هب  هداتفا  یشتآ  منک ! 37هچ 

تسین وت  ییالال  هک  تسهدربن  37شباوخ 

شاب روبص  اهیبا  ما  37رادهنیئآ 

وت يادصیب  هلان  ملد  رد  هدنام  37یتفر و 

؟ یلع رسمه  رگم  كاخ  هب  رس  38تشاذگب 

ینک اود  ار  ملد  ياهدرد  38درگرب 

 … زا هیرگ  يادص  بشره  38دسریم 

درادن رای  نم  لد  میوج  هک  38يرای ز 

عیقب  - 1139

ارهز دربیم  يراظتنا  مشچ  سب  اهبش ز  39نیرد 
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! عیقب يا  تنابز  زا  یشوماخ  رهُم  اشگ  39رب 

هضور سلجم  هب  بشما  39ملد 
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( هیمطاف مایا  هژیو  یحادم  ینیئآ و  راعشا  هعومجم   ) کشا ياههشیت 

باتک تاصخشم 

راعـشا یـصصخت  هاگیاپ  رـشان : يردـبامرگ  اضرمالغ  يروآدرگ : هیمطاف ) مایا  هژیو  یحادـم  ینیئآ و  راعـشا  هعومجم   ) کشا ياـههشیت 
ارهز ترضح  رعـش -  عوضوم :   09102308145 سامت : نفلت   www. tishehayeashk. parsiblog. com یحادم ینیئآ و 

(س)

حدم  - 1

تسام يارب  ندوب  همطاف  يادگ  یتقو 

هناخهیرگ نیا  تسا  زیزع  مدآ  همطاف  رهب  هیرگ  اب  تسام  يادـگ  ملاـع  ود  هک  مینکیم  ساـسحا  تساـم  يارب  ندوب  همطاـف  يادـگ  یتقو 
هجیتـن ندـش  ناملـس  تساـم  يارح  ارهز  سلجم  میربـمغیپ و  دوشیم  یحو  نیـسح  نیـسح  اـم  هب  اـجنیا  تساـم  يارـس  تلود  هک  تسین 

ناراب تسام  ياهبابرا  ردام  زامن  رداچ  تسا  تعافش  مه  شخن  هک  ياهلیسو  اهنت  تسام  يالو  لامک  ریس  يارب  ارهز  تسوا  یگیاسمه 
تسام يارب  ارهز  تعافـش  رگا  ادرف  میوشیمن  شتآ  لخاد  دناهدومرف  تسام  ياعد  رد  مرک  ربا  میمداخ و  ام  دسریم  هضف  يهون  رطاخ  هب 

*** نایفیطل ربکا  یلع  ***

تبترم دیشروخ  ینامسآ  زار  يا 

ریوک تفـص ، اـیرد  گرزب  يا  ماـهبا ، زا  رپ  يا  هنارکیب ، يا  ترّوـک  ُسمـشلا  اذإ  زیرم  مه  هب  وـسیگ  تبترم  دیـشروخ  ینامـسآ  زار  يا 
تـسیربک تمایق  وت  يوسیگ  ترخآ  هن  ایند ، هن  قشع ، هن  نم ، هن  وتیب  تسیندـید  وت  اـب  ناـهج  راـهب  يهماـگنه  تفـص  نامـسآ  تفص ،

يدـهم  *** تنماد يادـنلب  هب  دـسریمن  متـسد  ورب  رتهتـسهآ  یمک  یـسریم  هـک  نـم  رب  تبقاـع  تساـیند  تیاـهن  وـت  نامـشچ  ناـبرهم 
*** رادناهج

دیربب نابرهم  يارهز  هناخ  هب  ارم 

ارم دیربب  نایشآ  هب  ار  ام  لد  رتوبک  دیدلب  ار  هنیدم  رهش  یناشن  رگا  دیربب  ناشنیب  ربق  نآ  یـسوبکاخ  هب  دیربب  نابرهم  يارهز  هناخ  هب  ارم 
، شرازم گنس  يوس  هب  ارم  هک  ات  هحرش  هحرـش  رگج  نآ  تساجک  دیربب  نامایب  دیریگب و  تسد  يور  هب  دینادرگنرب  تسد  زا  مَوَش  رگا 

راهب لیم  هن  مراد و  لُگ  هب  قایتشا  هن  دـیربب  ناشکهک  راچ  نآ  بناج  هب  رگا  دوش ؟ هچ  ملد  رد  تسا  عیقب  رهِم  هکارم  دـیربب  ناشک  ناشک 
*** ءالع نیشفا   *** دیربب نامسآ  هب  ار  منخس  اههتشرف ! دونشیمن  نیمز  رد  ارم  يادص  یسک  دیربب  نازخ  هدجیه  نآ  تبرغ  هب  ارم 

همطاف ياطع  فطل و  تیانع و  نم و  تسد 

نم و مرج  همطاف  يانث  حدـم و  يهدیـصق  نم و  عبط  همطاف  يالو  رهم و  تَّبحَم و  نم و  بلق  همطاف  ياطع  فطل و  تیاـنع و  نم و  تسد 
ادخ يوس  همطاف  رهم  هتـشر  همطاف  يادگ  منم  همطاف ، يادـگ  منم  همطاف  ياپ  كاخ  هب  همطاف ، تسد  لذـب  هب  همطاف  يازج  زور  تعافش 
ياپ ارم  دَشُک  الب  هب  ای  دـنک  اطع  رگا  درد  ارم  دـشک  امـس  هب  رو  ارم  دـنز  نیمز  هب  رگ  ارم  دـشک  اجک  هب  ات  ماهداد  شالو  هب  لد  ارم  دـشَک 
هداد وربآ  شیتسود  نم ز  تشرس  نم  تنیط  دوب  شتبحم  رهم و  همطاف  يوگتفگ  هب  رگم ، مبل  دوشن  او  همطاف  يوک  رس  زا  مهنیمن ، نورب 
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رس و رب  ارِو  تبحم  گنس  نم  تشونرس  تمـسق و  نیا  هتـشگ  هک  ادخ  رکـش  نم  تشهب  نم  يونیم  وا  غارچیب  هضور  نم  تشز  يور  هب 
بلق وا  رازم  يوس  هب  رپ  دـنز  ملد  رتوبک  وا  رازه  وا  یطوـط  هدـش  نم  عـبط  کـغرم  منزیم  هنیدـم  داد  وا  ربـق  كاـخ  داـی  هب  منزیم  هنیس 

هک مشوخ  نآ  زا  نم  يوزرآ  هبعک  دوب  شکچوک  هناخ  وا  راذـگ  هر  كاخ  نم ز  مشچ  تفرگ  افـش  وا  راز  لاـح ، همه  رد  دوب  ماهتـسکش 
يهمزمز رگا  شازفناج  بل  زا  دسر  ایربک  شرع  هب  ایبنا  رخف  راعـش  دسر  ایبنا  تسد  هب  رگا  شرداچ  هتـشر  نم  يوس  هب  دـنک  رظن  شاهضف 

، اسر دوب  نم  ياههدیصق  اجک  وا  فصو  هب  ادخ  هتفگ  یَتَا » له   » و ردَق »  » هک یسک  دسر  یفطصم  مسج  هب  وا  مرگ  ياون  ناج ز  دسر  اعد 
دنز هسوـب  نیبـج  هنیـس و  تسد و  هب  شربارب  رد  ماـیق  دـنکیم  مارتـحا  هب  شرداـم  هبتر  هب  هدـناوخ  یفطـصم  هک  ياهمطاـف  وا  فـصو  هـب 

هک منم  دوشیمن  دوش ، ادا  وا  حدم  هب  نخس  قح  دوشیمن  دوش ، ادخ  زج  هب  یسک  وا  حدام  شرورپحور  مد  زا  هتفای  تشهب  يوب  شررکم 
شتبحم يهلعـش  ملکـشُم ز  ياشگهرِگ  دبا  ات  تسه  هک  تسوا  ملِگ  لزا  زا  قح  تسد  شتیالو  اب  هتـشرس  ملد  رب  هتفرگ  شقن  وا  غاد  رهم 

دوبن رگا  دوبن  يرواد  تمـصع  مَدـَناوخ  هچ  مَدـَنار  هچ  وا  يوک  مور ز  یمن  مدـنارب  يرد  زا  رگ  رگد  يرد  زا  میآرد  ملفحم  هب  ایـض  هداد 
هدـیرفآ هک  هچنآ  همطاف  دوبن  رگا  دوبن  يردـیح  دـمحا و  همطاف  دوبن  رگا  دوبن  يربمیپ  چـیه  همطاف  دوبن  رگا  دوبن  يرثوک  تنج و  همطاـف 

مایق وا  ياپ  شیپ  هک  یسک  دنک  ادخ  وا  يانث  دوخ  باتک  رد  هک  یـسک  همطاف  ياِدف  هب  نم  یبن  ببـس  نآ  زا  تفگ  همطاف  يارب  هدوب  قح 
ار دنمدرد  ضیرم  دوخ  دنک ز  در  هنوگچ  دنک  اهدرد  ياود  شاهضف  كاخ  هک  یسک  دنک  اطع  یلئاس  هب  شیسورع  نهریپ  دنک  یفطصم 

ياطع نامه  یمک  دـنک  اطع  رگا  ار  شیوخ  يوک  يادـگ  یمن  زا  رتمک  طـیحم  وا  دوج  رحب  شیپ  هب  ار  دنمتـسم  ریقف  ار  دـنمدرد  ضیرم 
هب دـسر  رگم  شمغ  ریت  ماهتـسشن  وزرآ  رد  ماهتـسب  شالو  هب  لد  یمغ  دـهد  وا  رهم  هب  ادـخ  رگا  مغ  هچ  ارم  یملاع  دوب ز  نوزف  شکدـنا 

نیمالا ز حور  دروخ  تفرعم  يهویم  وت  غارس  وس  همه  زا  لد  غرم  هدیرپ  هک  يا  وت  غاد  هتفرگ  شقن  یملاع  بلق  هب  هک  يا  ماهتسکش  هنیس 
تتبرغ دای  هب  هتـشگ  ماهراپ ، هراـپ  لد  نوخ ، تتبرت  كاـخ  هب  مسق  تایفخم ، ربق  هب  مسق  وت  غارچیب  تبرت  اههدـید  هب  دـهد  رون  وت  غاـب 

ياج هب  شاک  وت  رادـغاد  مدوب  یـضترم  بلق  وچ  شاک  وت  رازم  رب  متفا  يرئاز  کشا  وچ  شاک  وت  رانک  رد  مزوس  یلعـشم  ياج  هب  شاـک 
زا دـش  نازخ  هک  يا  منک  وش  تسـش و  کشا  هب  ار  وت  یفخم  تبرت  منک  وزرآ  هشیمه  ار  وت  تراـیز  ضیف  وت  راـثن  ناـج  مزاـس  تنـسحم 

جنر هب  هتوک و  رمع  هب  مسق  تاینامداش  هدیدن  یفطصم  دعب  هنیدم  تا  یناوج  مسوم  هب  دق  ورـس  هدیمخ  هتـشگ  تا  یناگدنز  ِراهب  متس ،
( *** مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا   *** ماهتسب وت  مغ  هب  لد  درک  وت  يوس  هب  ور  ماهتسکش  لد  مثیم »  » یتیانع یتیانع  تاینادواج 

بوخ اما  نم  اب  دیدوبن  هچرگا  امش 

ار امـش  راـن  تسد  هب  ادرف  مدوـخ  ییارهز  تمرح  هب  مسق  نم  مراد  داـی  هـب  ار  ناـتهیرگ  يادـص  بوـخ  اـما  نـم  اـب  دـیدوبن  هـچرگا  اـمش 
رانک نم  مدـیدن  رگا  ار  امـش  رـشح  نایم  نم  مرآیم  ورگ  تعافـش  زور  يارب  دوخ  رداچ  ياهشوگ ز  کـی  ندـنک  هب  ولو  نم  مراپـسیمن 

تسا گنل  یمدآ  انبا  يهلمج  تیمُک  نم  مراذگیمن  مدیپس  يوم  هب  مسق  ام  زا  دننک  ادج  ار  امـش  تسانب  رگا  نم  مراظتنا  رد  منهج  برد 
مرغال درد  اب  مدوب و  دیـشر  نم  مراهب  یلو  مرادن  گرب  هچرگا  دـینکن  نم  درز  يالاب  دـق و  رب  هاگن  نم  مراین  ار  لضفلاوبا  تسد  هک  رگا 

هک رکـش  رازه  نم  مرادـن  رپـس  هک  ادـخ  ریـش  هیبـش  مدرکیم  هچ  مندرک  رپـس  هنیـس  ریغ  هب  نم  مراد  هیرگ  ردـق  نآ  مرتـسب  ناـیم  دـندرک 
*** نایفیطل ربکا  یلع   *** نم مراد  هک  یلع  مرادن  تسد  هچرگا  مدشن  ادخ  يهدنمرش 

دریگن رابغ  اههار  زا  ترداچ 

ثداوح جوم  دریگن  راخ  هب  تنهاریپ  يهشوگ  دریذـپن  رثا  لگ  گرب  زا  تتروص  دریگن  راهبون  داب  ار  وت  هار  دریگن  رابغ  اههار  زا  ترداـچ 
ار دیشروخ  يهمشچ  دریگن  راب  دنکـشن و  وت  يهدند  دراذگن  یـسک  تلد  اب  جل  يهدند  دریگن  رانک  وت  يولهپ  یتشک  دتفین  وت  يوسیگ  هب 

دنکن ار  وت  نم  نوخ  لد  رکف  دریگن  رابتعا  خیم و  دنزن  رس  دمحا  يهسوب  لاجم  رب  امن  یعس  دریگن  رات  ياههنحـص  ار  وت  مشچ  منیبن  دوبک 
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همه نیا  مزیزع  مدوب  هتفگ  راجن  هب  شاک  دریگن  راثن  ار  وت  نوخ  یخرـس  مدرم  رطاخ  هب  ار  وت  منیبن  درز  دریگن  رانا  مغ  ار  یلع  بیـس  درز 
درد ارم  کلم  دنیـشنن  مغ  هب  تخر  طیحم  شاک  دریگن  راب  رهد  الـصا ز  وت  تسد  درادـن  دنبتـسد  رکف  هک  همطاف  دریگن  رایـش  رد  يـال  رب 

راز هلال  گنر  تدقراچ  هجیدخ  لثم  داب  هداس  تا  يرسور  دریگن  رایش  وت  ینامی  علض  ملاع  يهلبق  متساوخ ز  نم  يهبعک  دریگن  راگزور 
دریگن راسخاش  ار ز  ترمث  سک  دتفیب  دابم  اهزور  نیا  تنسحم  دریگن  رارـش  ار  وت  نیـسح  ياج  دبـسچب  وت  يهنیـس  هب  ادابم  هلعـش  دریگن 
قیالخ شیپ  دریگن  راقو  وت  هر ز  نیا  يدـنت  رداچ  مطالت  ار  وت  دزاسن  دـنُک  دریگن  راقفلاوذ  موقلح  هر  مغ  هتـسکش  داـبم  هرگ  زا  وت  يوربا 
شچیپ دوبک  ار  تچم  رود  دریگن  رایتخا  وت  يوم  هیوم ز  دـتفایب  شاف  دابم  تردـق  هلیل  دریگن  راهم  ترجعم  زا  وت  تسد  یـشابن  هلان  راوس 

ات دنـشاب  وت  زینک  مرح  نایگدرپ  دریگن  راوس  ار  وت  نیـسح  هار  دـتفین  رهز  هب  تاهشوگ  رگج  هار  دریگن …  راد  باـت  يونگلا  لـثم  قـالش 
*** یبارهس دمحم   *** دریگن راهبون  داب  ار  وت  هار  متفگ  هک  دوب  هچ  اهفرح  نیا  الصا  دریگن  راک  هب  یسک  ار  تاهون 

ییوت اجک  ره  رگا  هدید  هچنآره  سک  ره 

ادـخ يامنمامت  يهنییآ  دـنکیم  هزور  ره  یلجت  ادـخ  وت  رب  ییوت  اهتنا  ییوت و  ادـتبا  هک  ینعی  ییوت  اجک  ره  رگا  هدـید  هچنآره  سک  ره 
يا درک  راک  مشچ  ات  ییاهدوبن  نآ  رد  وت  هک  ماهدیدن  يزیچ  ییوت  انـشور  زا  ضرغ  ردپ  ردام  يا  تسینـشور  دـیحوت  دـلوت  وت  مان  ییوت 

دیدـن یلع  زا  ریغ  وت  زارتمه  یـسک  دوبن  یلع  زا  ریغ  ییوت  ابع  لآ  تهاقف  همـشچرس  راب  هب  نینچ  هتـسشن  وت  زا  تیـالو  لـسن  ییوت  انـشآ 
حور یحو  لالز  ياههطبار  فیرـش  قوش  ییوت  ای  هنییآ  لد  رد  تسیلع  شقن  دـیدحاو  رون  یلع  وت  اب  یلع و  اـب  وت  ییوت  اـجک  اـت  یـسک 
يادن یتسه  رـسارس  رد  هدـیچیپ  ییوت  البرک  ییوت  هنیدـم  ییوت  هکم  دوشیم  وت  رهم  وت و  رد  هصالخ  نامیا  ییوت  ارح  راغ  نشور  نیمالا 

تـساجک يراب  ییوت  امـش  میوگب  تشاذـگیمن  تفطل  شخبب  ارم  ياطخ  گرزب  يا  وت  متفگ  ییوت  ادـص  نآ  رگا  دـنامب  ادـص  اـهنت  وت 
*** هقدنفسا يریما  یضترم   *** ییوت ام  مشچ  ینشور  باتب  ام  رب  وت  حیرض  زبس  يهعقب 

دزرلیم هنابش  ییادگ  تسد  هکنانچ 

وا يهتسب  ِتسد  هک  تسیدرم  زا  تیاکح  هچوک ، هب  هچوک  زونه  دزرلیم  هناشنیب  يا  وت  يارب  ملد  دزرلیم  هنابـش  ییادگ  تسد  هکنانچ 
؟ دـبوکیم هنیـس  هب  یپایپ  هک  رد  هدـید  هچ  دزرلیم  هناخ  راوید  رد و  وت  مان  هب  زورما  ات  هک  رد  راوید و  هب  تسهتفر  هچ  دزرلیم  هناقـشاع 

وت رازم  ناشن  رگد  دزرلیم  هناکدوک  ِلد  دنچ  هناخ  هب  راوید  رد و  رب  تسهتشذگ  هچنآ  زا  زونه  دزرلیم ؟ هنابز  ره  اب  هک  هلعـش  هدرک  هچ 
دزرلیم هناش  دـنرآ  وت  مان  هک  نیمه  مشاب  رگا  ربص  هوک  وجم ، بیکـش  نم  دزرلیم ز  هناـمز  نیمز و  باوج ، رد  هک  تساوخ  مهاوخن  ار 

*** روپ نافرع  دالیم  ***

نیمالاحور اب  هدرک  ملکت  يا 

رد یلجت  دور  رتخد  تاهنیـس  زا  ـالبرک  خرـس  ریـش  تاهنیآ  ارح  ناتـسبش  يا  نیت  نوتیز و  يدـیرجت  رتخد  نیمـالاحور  اـب  هدرک  ملکت  يا 
وت ناماد  رب  شرع  هدز  فص  تمالس  رب  کئالم  يا  تاهیرهم  نامسآ  ياهبآ  تاهید  اهناوغرا  دوبک  يا  لیئربج  لاب  زاوآ  رتخد  لیـسم 

ار توالت  وت  وت  يوسیگ  ام  يارـسالاۀلیل  وت  يوربا  رمقلاقش  زجعم  هدش  اراس  وت  هودنا  زا  رجاه  هدش  ارآنمچ  لگ  تمان  يا ز  هدز  فرفر 
دوبن ردیح  وترپ  رگ  ناهج  رد  ادخ  ریشمش  دیدنخیم  وت  اب  ادخ  ریش  بش  دییرگیم  وت  اب  ياهدرک  نآرق  متخ  يرثوک و  ياهدرک  ناتسلگ 

دیـشروخ زج  تسین  هار  ریغ  دوبچ  هنییآ  منبـش  وت  دنبور  کلف  رب  دشیمن  او  وت  دـنخبل  قح  ریـش  دزیمن  رو  دوبن  رـسمه  ار  وت  راسخر  هام 
زا دـش  تسم  مخ  يارحـص  رد  هکنآ  توفک  تسیک  ریدـغ  رد  دـمآ  هالاَو  ْنَم  ِلاَو  ریز  هب  شنأش  رد  هکنآ  توفک  تسیک  هام  وفک  زگره 
رد یلع  ردق  بش  يا  وت  مشخ  ردـیح  تاهیه  زا  رپ  يا  وا  تشگنا  ار  وت  يوربا  ردـب  وا  تشک  ار  ودـع  قدـنخ  رد  هکنآ  مَُکل  ُْتلَمْکَا  ماج 
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نوچ تندنام  اج  ردپ  زا  خلت  ِغاد  تندنام  اهنت  ضغب  ياِدف  ناج  هدش  رپرپ  یگلاس  هدجه  هب  يا  هدـش  رتنینوخ  کشا  اب  لگ  يا  وت  مشچ 
ات دباتـشیم  ناوت  یک  يروبـص  وت  قارف  رد  ناوت  یک  يرود  وت  زا  دـمحم  اـی  ردـپ  مه  ربـمیپ  مه  قارف  رد  رت  خرـس و  ارهز  مشچ  دـیرگن 
رد ام ، دیشروخ  دور  نوچ  دش  شوماخ  یفطصم  عمش  ياو ، دش  شوپیکـشم  شرع  ارهز ، هآ  هایـس  ربا  نوچ  هنتف  ياههراپ  هام  رون  دریگب 

تـسین وتیب  تلاسر  زبس  يهیاس  ِهنَم  اـهنت  ار  شیوخ  ِّمع  ِنبا  هنماو  ار  ناـتما  نیا  ردـپ ، يا  ياو ! رون ؟ دـشاب  هک  ار  تیـالو  نیا  ياو  روگ 
وتیب دوشیم  ربیب  ِغاب  ناملـس  وتیب  دننکیم  قحان  هب  ام  قح  بصغ  دننکیم  قش  ار  لدع  ِقرف  وتیب  تسین  وتیب  تلادع  يور  رب  گنر 

دکچیم كاچ  كاـچ  رجنخ  ریت و  زا  ینت  اـب  ار  بارحم  دـنکیم  نوخ  رد  قرغ  ار  بآ  تواقـش  ددـنبیم  وتیب  دوشیم  رذوبایب  ارحص 
عترم نید  نیا  مهف  تسام  كاخ  تخرد  بهذم  نیا  هقف  ام  میزود  اونین  ياههمیخ  ام  میزوس  هیرگ و  تیبلها  كاخ  يور  تنیسح  نوخ 

لـسوت نیا  تسام  رذب  كاخ و  بآ و  رد  كدـف  نیا  میتخاس  نافرع  غاب  بهذـم  يور  میتخاس  ناج  دوخ  نید  مسج  ام ز  تسام  كرادا 
ام میراد  لگ  ِموصعم  هدراچ  ام  میراد  لپ  حور  ِدور  يور  دربیم  ارهز  مان  وا  لد  رد  درخیم  یغاب  هکره  تیالو  نیز  تسام  رذن  مامت  رد 

هدراچ تسام  نیئآ  رد  هنیئآ  هدراچ  تسام  نید  رد  نوتـس ، لثم  نت ، جـنپ  گنر  موصعم  هدراچ  زا  راهب  کی  گنر  يراـع ز  هنیئآ  هدراـچ 
کـشا تسیچ  رثوک  ضوح  تسرثوک  ضوح  بآ  نیا  عبنم  تسربمغیپ  نیمز  نیا  نابغاب  یلع  لسن  زا  هنییآ  هدزاـی  یلقیـص  كاـپ و  هنیآ 

تـسرواب ارهز  هک  یکـشا  نآ  زان  دوشیم  ردیح  کشا  نیا  یقاس  دوشیم  رثوک  ضوح  ارهز  کشا  همطاف  کشر  دـیرگیم ز  ربا  همطاف 
تسهمطاف مان  تسیزبس  اجک  ره  شمزمز  زا  نیمز  دشونیم  بآ  شمغ  رد  دیرگب  منبـش  کی  هک  ره  تسرت  ارهزیب  هک  یمـشچ  رب  ياو 

نیـسح مه  نرتسن  سای و  دـنویپ  زا  هب  هب  تساوه  نیا  زا  ياهدرورپ  نوخ  هلال ، تساونین  راهب  ارهز  نماد  تسهمطاـف  ماـقم  زا  تدایـس  نیا 
ارهز بلق  تسلکشم  یلایخكزان  نیا  مهف  نیت  نوتیز و  زا  بان  بارش  کی  نیمسای  حور  تسیچ ؟ ارهز  کشا  نسح  مه  دفوکش  اجنیا 
ارهز يهنیس  زا  یفطصم  دیپت  ارحص  زا  هلال  هکنانچمه  همطاف  دمحم ؟ ثینات  تسیک  همطاف  دمحا ؟ مشچرون  تسیک  تسلد  رد  دمحم  ار 

 … دوبن ارهز  كزان  بلق  هب  زج  دورف  دمآ  حور  هک  يردق  بش  نآ  تسهمطاف  نآرق  دابآلوزن  سپ  تسهمطاف  ناهرب  زبس  راهب  سپ  دیپت 
*** يزیزع دمحا  ***

تسین زاین  اهرظن  هب  یقح و  هک  اقح 

درگ هب  ار  هناورپ  تسا  نم  ندرگ  سپ  وت  فاوط  ياهبعک ، وت  تسین  زاین  اهرگا  هب  دـیاش و  هب  ار  قح  تسین  زاین  اهرظن  هب  یقح و  هک  اقح 
دیحوت هدن  لحم  ار  ترـس  تشپ  ثیدـح  فرح و  تسین  زاین  اهرپ  تمه  هب  ار  لیربج  مرپیم  زاب  موشب  رگا  مه  لابیب  تسین  زاین  اهرجح 

یقرف مشابن ، مشاـب و  نم  تسین  زاـین  اـهرگد  هب  همطاـف  تسه  اـت  دـشن  اـپ  زورما  تا  يراـی  هب  یـسک  مریگ  تسین  زاـین  اـهربخ  هب  ار  هداز 
رپس فرح  تسین  زاین  اهرس  هب  تسه  هک  مرـس  یتقو  سکچیه  هکنیا  ای  وت  يادف  نم  هکنیا  ای  تسین  زاین  اهرمق  تسه ، باتفآ  ات  دنکیمن 

اهرسپ هب  یـسکیب  وت  یتقو  وت  يادف  منینـسح  دوخ  ياج  هک  نسحم  تسین  زاین  اهرپس  فرح  تسه  هک  متـسد  شکم  طسو  ار  تنتخورف 
راشف رگید  تسا  سب  ندـش  تیذا  يارب  مه  راوید  تسین  زاین  اهرگج  هآ  تسه  هک  وسیگ  منکیم  زاب  ار  وت  تسد  رایب ، تقاط  تسین  زاین 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** تسین زاین  اهرد  نداد 

هدولآ دود  طبهم  نیا  رد  تسین  ياهزات 

رپ دـنچ  هشوگ  تشاد  ییامـسا  هولج  ندـش  یتاذ  يوب  هدولآ  دوکر  نیگنـس  توخر  نیمه  زج  هدوـلآ  دود  طـبهم  نیا  رد  تسین  ياهزاـت 
دُربیم دیازت  هب  ار  یبن  جارعم  جوا  هدولآ  دوبک  تسا ، يرامخ  دود  اجک  ره  شنایرگ  یسک  تسیتسم  هلعـش  اجک  ره  هدولآ  دوهـش  سیخ 

زا نک  زیهرپ  تخـس  هدولآ  دوجو  هب  دـشاب  هک  قشع  زا  فیح  يدـیق  درادـن  تساـقنع ، برغم  وت  تاذ  هدوـلآ  دورف  هب  یبیـس  هناد  هبذـج 
دوب و نیا  هب  وت ، زور  بش و  تساـفو  باحـصا  تریغ  مک  شیب و  وت  مغ  هدولآ  دوـسح  هآ  ياهنییآ و  هک  نوـچ  ناـسفن  بحاـص  تبحص 
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هدش دندرک ؟ يراک  هچ  دنمهفب  هک  وک  یگنشت  هدولآ  دوعق  هب  مایق  تسا  راد  هیرگ  درک  شریگ  نیمز  بآ ، نیا  ندرک  ناروف  هدولآ  دوبن 
*** يرفعج اضر  خیش   *** هدولآ دور  رتسب  ناش  يهبرض  زا 

درک تسرد  رطعم  تشهب  ادخ  یتقو 

ار وت  رخآ  بیس  رطع  هشیـش  دص  ود  رون و  هک  تلگ  بآ و  درک  تسرد  رکیپ  وت  يارب  لگ  گرب  زا  درک  تسرد  رطعم  تشهب  ادخ  یتقو 
ریظنیب ار  وت  تسه  ماـمت  دـما  درک  تسرد  رـس  همه  نآ  ناـیم  ار  وت  ینعی  دـش  عورـش  اهیندـمآ  ماـمت  وت  زا  درک  تسرد  رگید  هویـش  هب 

درد يارب  ًالـصا  درک  تسرد  رپ  نم  هدرم  ياهلاب  رب  دوشگ  نامـسآ  زا  ياهچیرد  وت  مان  اـب  درک  تسرد  رثوک  وت  باـن  ياـههِآ  زا  تخاـس 
تـسرد رپرپ  لگ  کی  مخز  هخاش  کی  تندوب  رمع  زا  رفن  کی  هیرک  تسد  درک  تسرد  رتارم  مشچ  ود  لزا  زور  یـشکیم  هک  يدوبک 

*** کل اضریلع   *** درک تسرد  رتوبک  هیبش  یلد  نمزا  روهظ  مد  ات  تاهدش  مگ  رازم  وناب  درک 

درک اههچ  ارهز  تقلخ  رد  ادخ  تسد 

زا يدـیدج  حرط  دـنامن  ناهنپ  شا  یفخم  جـنگ  هکنیا  ات  درک  اـطع  وا  رب  ار  زاـجعا  اـپ  هب  اـت  رـس  درک  اـههچ  ارهز  تقلخ  رد  ادـخ  تسد 
اجنآ تفگ  همطاف  لوا ، راب  يارب  یتقو  درک  ادص  ارهز  ترـضح  مان  هب  ار  وا  نتـشرس  زا  دعب  یتدم  تشرـس و  يرون  درک  اپ  هب  يدنوادخ 
هنیپ شیاهتـسد  دوب و  هیروح  درک  الط  لثم  ار  كاخ  یهاگن  کی  اب  وا  يهناخ  زینک  دراد  دوخ  ياج  وا  درک  ادـج  ار  نویمطاـف »  » باـسح
درک او  بآ  اـب  ار  هزور  ینعی  تفریم  هنیدـم … …  نیکـسم  تسد  رد  شبـش  ناـن  درک  ایـسآ  مدـنگ  هناـخ  نیا  رد  هک  سب  زا  تـسبیم 
هنیـس رد  تسهناخ  برد  تازجعم  زا  یکی  مه  نیا  درک . . .  ادـخ  اب  ار  ادـخیب  هک  يرداـچ  نآ  متـسه  هلـصو  رپ  يرداـچ  لـیخد  بشما 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** درک اج  هباج  ار  ناوختسا  نیدنچ 

تسام يارب  ندوب  همطاف  يادگ  یتقو 

هناخ هیرگ  نیا  تسا  زیزع  مدآ  همطاف  رهب  هیرگ  اب  تسام  يادـگ  ملاع  ود  هک  مینکیم  ساـسحا  تساـم  يارب  ندوب  همطاـف  يادـگ  یتقو 
هجیتـن ندـش  ناملـس  تساـم  يارح  ارهز  سلجم  میربـمغیپ و  دوشیم  یحو  نیـسح  نیـسح  اـم  هب  اـجنیا  تساـم  يارـس  تلود  هک  تسین 

ناراب تسام  ياهبابرا  ردام  زامن  رداچ  تسا  تعافش  مه  شخن  هک  ياهلیسو  اهنت  تسام  يالو  لامک  ریس  يارب  ارهز  تسوا  یگیاسمه 
تسام يارب  ارهز  تعافـش  رگا  ادرف  میوشیمن  شتآ  لخاد  دناهدومرف  تسام  ياعد  رد  مرک  ربا  میمداخ و  ام  دسریم  هضف  يهون  رطاخ  هب 

*** نایفیطل ربکا  یلع  ***

ملد رد  تسا  زاجح  روش  قارع و  قوش 

هب ور  هک  یهار  هار  مادک  زا  وگم  شیوخ  هب  منزیم  لپ  ملد  رد  تسا  زادـگ  زوس و  نارد و  هماج  ملد  رد  تسا  زاجح  روش  قارع و  قوش 
ماهدرک زور  ندش  مگ  غارچ  ار  بش  ملد  رد  تسا  زامن  مادک  تماق  دـق  تسا  رگید  ياج  زا  نم  هالـصلا  تماق  دـق  ملد  رد  تسا  زاب  هنیآ 

ییوت زاین  يهعومجم  ملد  رد  تسا  زاجم  هراعتـسا ، ماهبا و  تسوت  مالک  تقیقح  تساـسران  هیبشت  ملد  رد  تسا  زاـین  زار و  غارچ  ترکذ 
ادخ ار  بش  همطاف  تسا  راهب  هشیمهلگ  تمان  همطاف  تسا  راخ  وت  شیپ  دوبک  سای  ملد  رد  تسا  زاین  هب  یتجاح  هچ  رگید  بان  زامن  يا 

ياهآ دیرفآ  وت  هاگن  ربا  ناشکهک ز  دص  دوبن  ياهموظنم  وت  هاگن  زا  رتیـسمش  دیرفآ  وت  هآ  يهلعـش  ار ز  دیـشروخ  دیرفآ  وتهاگن  مرـش  ز 
وت هار  رس  رب  درگ  وچ  ار  ام  دز  خرچ  وت  درگ  هب  دوب  رون  هک  اج  ره  دیرفآ  وت  هاپس  دیهش  ادخ  ار  ناج  تسوت  هاپـس  تداهـش  هک  ياهدیهش 

هنوگچ رخآ  ادخ ! لگ  صلاخ ، تمـصع  ضحم ، ياوقت  دیرفآ  وت  هاج  تلالجو و  هولج  اب  ادخ  ار  قشع  ناهج ، ود  يهناوتـشپ  يا  دـیرفآ 
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وت دش  هدیرفآ  افو  رهم و  يدمآ و  وت  دیـسر  اعد  كرد  هب  دـنمدرد  ناسنا  دیـسر  ادـخ  لامج  هب  نز  يدـمآ و  وت  ار ؟ وت  يهصق  منک  رعش 
شرع هب  رگا  دمحا  دیـسر  افـص  یعـس  هب  وت  تجاح  هب  رخآ  درک  وت  یپ  زا  درک  هلورههچ  نآ  رهرجاه  دیـسر  ایح  قشع و  تبون  يدمآ و 

رد دیسر  البرک  يهرجنح  هب  دش و  يرعش  نسح  تبرغ  یلع ، توکس  ردپ ، غاد  دیسر  امـش  اب  قح  هب  دیـسر  رگا  الوم  تفر  وت  اب  تفر  ارف 
دیـسر ام  هب  تناما  راب  دوب  وت  غاد  کشا  دیـسر  نامع  لحاس  هب  مشتحم  اب  دیـسر  ارف  بنیز  تمایق  وت  غاد  اب  درک  عولط  تبورغ  هیبنیز  لت 
نامیپ ینعم  تسلا و  دهع  زین  دوبن  ناسنا  تمایق  همطافیب  تالصلا  یلع  یح  یتالـصلا و  تماق  دق  تابجاو  بیقعتيهتـشر  تسوت  حیبست 

زار  » تشادـن ياهولج  ناهج  دوبن  رگا  الوم  زین  دوبن  نارود  همه  رد  درم  وت  نانوچ  تسه  دوب و  هک  ات  ناهج  دـیدن  نز  وت  ناـنوچ  زین  دوبن 
رد دوب  راهبیب  نیمز  دوبن ، رگا  ارهز  زین  دوبن  ناـهنپ  وت  رهم  لـثم  وت  ربق  ادـخ  ربمغیپ  وت  دـعب  دوب  هدـنز  رگ  زین  دوبن  نآرق  يهروس  دیـشر »

دوبن رگادمحم  دوبن و  رگا  ردیح  زین  دوبن  نارب  وت  ِياههبطخ  دننام  ياهبطخ  چیه  یلع  ِراقفلاوذ  ِقرب  يا  زین  دوبن  نارابي  هفوکـش  نامـسآ 
یلع و اب  وت  مان  دوبن  فط  يارحص  يهدیرب  رس  دیشروخ  دوبن  فرش  دوبن و  قشع  دوبن و  نامیا  زین  دوبن  نادجوشـشوج  دوجو و  دجو و 
هک تسیک  ياهتسد  نیا  تسیک  بیرغ ، نیا  ناـهج ؟ خرچ  تسیک  ِساتـسد  تسهنیدـم  دـشاب  وت  ماـن  رطع  هک  اـج  ره  تسهنیرق  دـمحم 

تـسا خزود  وتیب  ناهج  تشهب ، تعـسو  يا  تسهنیـس  يانیـس  يهلعـش  زونه  شمان  دوب  هنیدم  تشهب  رطع  هک  ياهنییآ  تسا ؟ هنیپ  زیربل 
تـسیلع ایرد  تسهنیزخ  نیا  رگا  هنازخ  رد  تسیجنگ  تسین  هنازخ  ره  فدـص  رد  جـنگ  هنوگ  نیا  تسهنیک  رفک و  يهعرزم  ردـقچ  ایند 

ياهتـشون ار  یلع  درد  باتک  هدجه  ياهتـشرس  ار  ردپ  غاد  هسامح  ره  اب  تسهنیفـس  تنیـسح  تاثداح ، جوم  رد  ییوت  شاهنادـکی  رهوگ 
ناج يهصالخ  رگم  ارهز  دـیتریغ  نالوسر  هک  امـش  زا  مسرپیم  تسین  لوبقملاع  ود  زامن  وا  رهمیب  تسین  لوتب  زا  ریغ  هب  هنیدـم  ییاـبیز 
رگم ایآ  الو ؟ زج  تسیچ  رگم  قشع  لوصا  رخآ  تسین ؟ لوبق  دمحم  تسد  ریدـغ و  ایآ  دـیاهدرب  دای  زا  یلع  تیالو  مریگ  تسین ؟ لوسر 

يـالوم دـقرم  هب  ار  لـیربج  تسین  لوفا  دـشاب ، همطاـف  غارچ ، یتـقو  هاـم  رهمزور و  ره  يزور  تسیلع  رهم  تسین ؟ لوصا  زا  ـالو  ثیدـح 
يهفوکـش نیرتارهز  يردام  وت  ار  ردـپ  هک  ردـپ  ردام  يا  يربکا  هللا  هک  وت  زا  ربکا  هللا  تسین  لوخد  نذا  هنیآ ، ره  شتـصخریب  ناقـشاع 

رانک اجنیا  لوبق  ناـت  جـح  مرح  نارواـجم  ياهآ  دـیاهنیدم  زار  ریاز  هک  یمدرميا  لوتب  اـی  تسهنیدـم  هنیدـم  وت  ماـن  اـب  لوسر  يهناـخلگ 
لولح دنکیم  نآ  رد  رهم  هک  ياهنییآ  سفن  دـشکیم  نآ  رد  هام  هک  ياهنییآ  لوصا  شبات  زا  رپ  تس  ياهناخ  هنییآ  ادـخ  ربمغیپ  يهرجح 

یلع يهناخ  تساجنیا  تسهمطاف  الوم و  يهناخ  زامن  اجنیا  لوصف  نیرتهب  ادخ  ياهلصف  نیب  يا  تسین  هام  وت  نوچ  ادـخ  ياههام  نیبرد 
یلع نیرق  تبرغ  مغ و  اب  دوب  رمع  کی  ینک  مرح  ار  ناهج  ود  ره  هک  يدش  ناهنپ  ینک  ملع  ار  یلع  مان  هک  يدـش  ارهز  لوسر  يهناخ  و 

يرون و هاقناخرد  یلع  نیبج  وا  یگدنب  كاخ  هب  دز  ات  دش  كاپ  كاخ  يدـش  بارتوبا  یتقو  یلع  نیا  دوب و  نسح  نیـسح و  يهصق  نآ 
هک قح  ریـشمش  یلع  نیتسار  يهنیآ  قشع و  نییآ  تاـنئاک  ناـسنا و  ربارب  ياهنییآ  یلع  نیگن  نـالوسر  لوسر  متاـخ  رب  غارچلچ  هبعک  رد 

یسک وت  زج  تشادن  دمحا  یـسک  یلع  زج  ردپ  دعب  تشادن  ارهز  یلع  نیتسآ  زا  هدش  رب  تسادخ  تسد  ناوخ  هبطخ  تسا و  نانز  خرچ 
ره هنیآ  هام  هام  ره  تسوت  لالزمان  يهنـشت  ردقچ  ایند  یلع  نیبب ، مه  ارم  ِراگزور  ناسنا  ایب  ياهدـید ، ارم  رامـشیب  هودـنا  یلع  نیـشنمه ،

لالب وگب ، دـیوگب  هیرگ  ناذا  بشما  دـش  مامت  رگید  هک  تفگ  هیرگ  هب  بنیز  دـش  مامت  رداـم  تبرغ  ياـههیرگ  ِبش  تسوت  لاـس  لاـس 
هک تسکـش  نسح  بش  نآ  دـش  مامت  ردام  یماک  هنـشت  مایا  دـننکیم  کشا  رد  هلوره  هنـشت  نالفط  دـش  مامت  رذوبا  تفگ  هآ  هب  ناملس 
دـش ماـمت  ربنم  هک  تسیرگ  نوخ  بارحم  دز  هجـض  هناـنح  تسا  وت  اـب  حبـص  اـت  دـش  ماـمت  ردارب ! تفگ : نیـسح  مشچ  نیـسح  رت ! مارآ 

يهسامح نکم  رواب  تسهتفر  تسد  زاهمطاف  هک  نکم  رواـب  دـشمامت  رثوک  يهروس  هک  نکم  رواـب  لوسر  ییارهز  يهمـشچ  تسهدـنیاز 
تـسکش ایرد  وت  رازم  رب  نانکهیرگ  تسهدمآ  بش  دوبن  البرک  يهعقاو  دوبن و  بنیز  دوبن  اسک  ثیدـح  دوبن  رگا  ارهز  دـش ؟ مامت  ردـیح 

رفـسمه تساـجک ؟ بنیز  وت  رادـم  رد  یلع  راـقفلاوذ  دـیخرچ  تخوس  دـناوخ و  هبطخ  یلع  هلچ  هلچ  وت  زا  دـعب  وت  راـنک  رد  ناـنز  جوم 
يور داد  لگ  وت  راگزور  نیا  بنیز و  راگزور  نآ  نسح  يهنابیرغ  شعن  هزین ، ناراب  وت  راـگدایاب  وت  دـعب  درک  هچ  اـیند  نوخ  ياـههبطخ 
دعب وت  راوگوس  وا  بنیز و  راوگوس  وت  ماش  بیرغ  بنیز  بنیز و  راوگوس  وت  وت  رادغاد  لد  تفر  هفوک  ماش و  ات  نیسح  يهنـشترس  هزین ،
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اپ ياهدمآ  هک  ییوت  اهنت  درد  يادخ  يا  درد -  یتشک  يادخان  يا  دش  غیت  دندیشک  هک  یـشزاون  تسد  دش  غیرد  دردهنیآ و  مهـس  وت  زا 
یلع دش  وت  مشچ  ِيهبطخ  قرغ  هک  بش  ناز  درد  ِيانشآ  غاد  یغاد و  ِيانشآ  درد  دوب  وت  اب  دوب  رگا  یغاد  درد و  شیپ  نیز  درد  ياپ  هب 

، تشهب يهعطق  يا  درد ؟ ياجک  زا  منک  هصق  هک  وگب  رخآ  منکـشن ؟ هک  مناوخب  هنوگچ  ار  وت  رعـش  درد  يادص  اب  دنکـشیم  دعر  دـننام 
يوربآ وت  درد  يالبرک  يهنیآ  هب  ربب  ار  ام  میوش  تیفاع  بش  ناگدرم  راذگم  درد  ياهياه  ار ، وت  دورـس  دوخ  مشچ  اب  نیمز  يهیرگلزغ 

دیرخ ناج  هب  ار  ردپ  درد  تسکـش و  ارهز  دیرفآ  درد  ردپ  يارب  رگا  فسوی  درد  ياهتنا  وت  يدرد و  يادـتبا  وت  کشا  يوربآ  وت  ویغاد 
تبحم ریغ  دوب  هچ  ایآ  درد  درد و  ریغ  وت  تمـسق  دوب  هچ  ایآ  وت  هآ  نودرگ ز  يهمیخ  تفرگ  شتآ  وت  هاگن  یماـع  فراـع و  هانپرـس  يا 
نودرگ تسوت  ربق  گنـس  نیمز  مامتنم  مشچ  رد  وت  هاگن  فطل  يهنـشت  میاهنـشت  ام  ییوت  قح  ِناشوج  رثوک  تسیلع -  یقاس  وت  هاـنگ 

یهار میقتسم  هار  درذگیم  وت  يهناخ  زا  وت  هاپس  دوب و  همطاف  ياهدنبرس  میدش  تمغ  دیهـش  دنچ  يالبرک  رد  وت  هاگرابیب  دقرم  اجک و 
*** هوزق اضریلع   *** تسهدرکن مگ  ار  وتدرهنیدم  حور  تسهدرکن  مخ  ار  وت  ریدغ  رگا  ایند  وت  هار  ریغ  قح -  هب  تسهدنامن 

یمیمش رهش  زا  دربیم  نید  لد و  دراد 

هداد شدوخ  تسد  اب  مدینـش  هک  مد  نآ  دش  هراپ  ملد  حـیبست  یمیـسن  تسد  وا  رداچ  خـن  هداتفا  یمیمـش  رهـش  زا  دربیم  نید  لد و  دراد 
هب هک  اجنآ  دننیـشن  جارعم  همه  ارهز  يهناخ  رد  یمیرک  نارق  هچ  هیاسمه ، هب  هدیـشخب  ار  اعد  حـیبست و  یعـضو  رثا  یتح  یمیتی  هب  يراـنا 

راوید رد و  شتآ  نزم  شتآ  یمیرح  هچ  الوم  لد  میرح  تخوسیم  مدینـش  هک  مزوسب  تیب  نیا  رد  شاک  يا  یمیلگ  تسین  وا  رداـچ  زج 
اضردیمح دیس   *** یمیـسن هب  یمخز  هلال  نآ  دوش  رپرپ  میراذگب  او  ار  هرجنپ  دنکن  الاح  یمیقم  تسین  یلع  بلق  رد  همطاف  زج  ار  شلد 

*** یعقرب

شرقحم تیب  هک  تسیسک  نامه  ارهز 

رحـس ره  هکنیا  اـت  تسهدـیرفآ  شدوخ  يارب  ادـخ  ار  وا  شرهوـگ  یماـمت  شرع و  هب  هدز  هنعط  شرقحم  تیب  هک  تسیـسک  ناـمه  ارهز 
ظفح تسا  بجاو  دنوادخ  مارتحا  دننام  شرتخد  تسارهز  هک  تسا  ربمیپ  يدرم  تسین  هک  نتشاد  رسپ  هب  يربمیپ  طرـش  شربارب  دنیـشنب 

رب دوب  ءایبنا  همه  لسوت  تسد  شربمیپ  ای  منک  شادـص  یلع  الاح  تسا  تیالو  شمینو  توبن  شاهمین  کی  شردام  هب  یتح  همطاـف  ماـقم 
هچ رگا  رد  رامـسم  شرتخد  ياپ  رد  سپ  دـشن ، او  هکنیا  زا  میاهضف  نونمم  همطاـف  ياـههچب  اـم  شرـشحم …  يادرف  يرداـچ  ياههتـشر 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** شروایب نوریب  هک  تسین  لاجم  اما  تسا  محازم  شیارب 

دیآیم رس  هب  وت  رانک  کیرات  بش 

لگ امش  شیپ  مه  راخ  تسهدش  کیدزن  وت  هب  سک  ره  هتفای  وربآ  دیآیم  ردقچ  وناب  وت  هب  ارهز  مان  دیآیم  رس  هب  وت  رانک  کیرات  بش 
زا یحو  تسنادیم  تردپ  اما  دزن  مد  یـسک  هب  دیآیم  رب  هزجعم  مه  وت  نازینک  زا  تسین  ندروآ  هزجعم  ات  ود  هب  توبن  دـیآیم و  رظن  هب 

ییایب شرع  زا  رگا  وت  ماهدنام  دـیآیم  رـس  هب  دـیلقت  عجرم  دـص  رمع  هللاو  وناب  وت  میلاعت  طخ  کی  ياپ  دـیآیم  رد  وت  نامـشچ  يهشوگ 
مظاـک  *** دـیآیم رفن  دـنچ  یپ  توـملا  کـلم  رهـش  هب  وـت  رطع  ندـیچیپ  يهظحل  ماهدـنام  دـیآیم  رنه  لـها  رـس  هب  ییـالب  هـچ  نییاـپ 

*** ینمهب

دشکیم تلاجخ  رتياهمشچ  زا  کشخ  مشچ 

زاورپ زا  رتمک  لد ، يهلعش  رد  نتخوس  دشکیم  تلاجخ  رگید  دش ، کشخ  یتقو  همشچ  دشکیم  تلاجخ  رتياهمشچ  زا  کشخ  مشچ 
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تلاـجخ رتـهب  مرک  تقو  ادـگ  نیا  تسهدـیافیب  ندـش  هدنمرـش  رهب  رد  ِنتـسب  دـشکیم  تلاـجخ  رتسکاـخ ، تسین  اـجنیا  هک  ره  تـسین 
زا دـشابن  یمرـش  ار  شوگ  يزاب  لفط  دـشکیم  تلاجخ  رد  نیا  زا  لئاس  ياهتسد  مک  زین  ام  شهاوخ  دایز و  هناخ  نیا  فطل  دـشکیم 
متح دشکیم  تلاجخ  رپ ، لاب و  شرع ، ریـسم  رد  تسین  هار  مه  ار  لیربج  همطاف  جورع  ات  دـشکیم  تلاجخ  ردام  ندـید  اب  رتشیب  یـسک 

ردـقنآ تسهمطاـف  تسد  هب  اـهرکون  لاـمعا  يهماـن  دـشکیم  تلاـجخ  رـشحم  همطاـف ، دورو  اـب  تسهدنمرـش  وا  زا  مه  تماـیق  هک  مراد 
دـشکیم تلاجخ  رتخد  يردام ، دتفیب  رگ  دسریم  رتخد  هب  شدرد  دشکیم ، ردام  هچ  نآ  دشکیم ***  تلاجخ  رکون   … دشخبیم و .

و رد »  » فرح اـجک  ره  دـشکیم ***  تلاـجخ  رـسمه  زا  رـسمه  دراد   … هآ . نیا …  تسد  زا  نآ  تسد  نآ و …  تسد  زا  نیا  تـسد 
*** نایفیطل ربکا  یلع   …  *** رتياهمشچ زا  کشخ  مشچ  تساهزیچ  نیا  زا  و …  راوید » »

تسین يراهب  وت  سای  ِشوخ  رطع  نودب 

موق نیا  نداد  تسکش  ياهلهابم  ربمغیپ  ِیمرگتشپ  وت  تسین  يرادم  تايدیـشروخ  روحم  نودب  تسین  يراهب  وت  سای  ِشوخ  رطع  نودب 
تـسین يریقف  ینم  رهـش  يوناب  وت  رگا  تسین  يرادهناخ  وت  دنلب  ناش  هنرگ  تسا و  جاتحم  یحو  ِتیب  تايرادهناخ  هب  تسین  يراک  وت  اب 

 **** تسین يراظتنا  ردام  زا  هفطاع  ریغ  هب  ینکن  متعافش  تمایق  حبص  دابم  تسین  يرادن  ینم  رهش  يزور  وت  رگا 

یلع ِّيرَپ  یتسه و  یلع  رادهناخ  وت 

يربارب وت  اب  تیاوَر  نیمه  تسوت  ِلـماکت  ییـالاب  يهدـنهد  ناـشن  یلع  يرتوبک  جورع  لاـمک  ییوت  یلع  ِّيَرپ  یتسه و  یلع  رادهناـخ  وت 
وت هک  ياهسامح  دای  زا  میربیمن  مه  رگد  لاس  رازه  یلع ؟ يرـسمه  هب  يزروب  رخف  وت  اـی  دـنک و  راـختفا  دـیاب  تايرـسمه  هب  یلع  یلع 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** یلع يربهر  هب  دشابن  هک  یتموکح  میهاوخیمن  وت  لثم  وت  تمرح  هب  مسق  یلع  يردیح  هب  يداد 

دشاب هتشاد  رایع  تبرغ  هک  دیهش  يدش 

هک دشن  اما -  دش  نیـسح  بنیز و  نسح و  تاهیآ  هس  دشاب  هتـشاد  رات  ياهبش  وت  دعب  هنیدم  دشاب  هتـشاد  رایع  تبرغ  هک  دیهـش  يدـش 
تـسم همه  رفن  لهچ  دـشاب ؟ هتـشاد  رادراب  ینز  هناخ  هب  یلع  دـندرکن  رکف  هآ  هچوک  طسو  رفن  لهچ  دـشاب !!! هتـشاد  راـهچ  رثوک »  » رخآ

رارف هار  همطاف  هچوک  هب  راوید -  هب  هتـسکش  رد  هک  ناس  نیا  منکیمن  نامگ  دـشاب ؟ هتـشاد  راظتنا  یـسک  هچ  زا  يرای  هب  الوم -  هفیقس و 
دیدرگن هنیس  هب  هن  تسهنیدم  دودح  رد  هن  دشاب  هتشاد  راشف  مربق  وت  مارتحا  هب  هک -  مشوخ  گرم  روضح  رد  ینکن  متعافش  دشاب  هتـشاد 

*** یمیحر يدهم  *** !!؟ دشاب هتشاد  رازم  نز  نیا  دوشیم  هک  رگم 

ارهز ای  ادخ  بیس  اب  هدش  رطعم  يا 

ارهز ای  افص  دنریگ  وت  مان  زا  هک  ات  دندرکیم  ندش  هعیـش  يوزرآ  ایبنا  ارهز  ای  ام  يوناب  يوبن  نیعبرا  ارهز  ای  ادخ  بیـس  اب  هدش  رطعم  يا 
تا يردام  ادخ  هب  میراد  هتـسکش  تسد  نآ  زا  میراد  هچ  ره  ارهز  ای  ارچ  هچوک  وت و  هک  دراد  هلان  تسیقاب  يدـهم  رب  رد  وت  رداچ  تبرت 

تفگیم ینیمخ  راک ، زا  دوش  او  هرگ  ات  ارهز  ای  الب  برک و  نز  هنیـس  مدـش  هک  يدرک  میاعد  هتـسکشب  يولهپ  نامه  اب  ارهز  ای  اجب  هدوب 
يهدرک رفس  رای  دوش  یک  ارهز  ای  ادهش  تدای  هب  دندوب  هک  سب  دوب  یمخز  امـش  قاشع  ِولهپ  هنیـس و  ارهز  ای  امـش  راب  نیا  ندیگنج  زمر 

*** يردیح داوج   *** تربق راثن  مییامنب  ار  دوخ  ناج  تربق  رانک  مییایب  میریگب  مد  ارهز  ای  اون  هب  هنیدم  مییایب  ات  ددرگرب  وت 

هیمطاف هعیلط   - 2
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« تسا ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  »

يوـش نمی  قـیقع  هک  مغ ، نک ز  هیرگ  نوـخ  تسا  مرُحم  حور  همطاـف  يازع  هاـم  تسا » ملاـع  قـلخ  رد  هک  تسا  شروـش  هـچ  نـیا  زاـب  »
گنر هیمطاف  رد  مینکیم  هیرگ  نامز  ماما  اب  هارمه  مینکیم  هیرگ  ناج  لد و  زا  هیمطاف  رد  يوش  نزهنیـس  مه  وت  هک  ادـخ  دـهد  تصخر 
تنعل دوشیم  راوید  هچوک و  فرح  هک  یتقو  دوشیم  رادیدپ  هعیش  مشخ  ریشمش  دوش  رو  هلعش  ام  تریغ  ناشف  شتآ  دوش  رتخرس  رگج 

هقرف ار  هدش  دحتم  موق  نیا  درک  هقرخ  مالسا  نترب  هکنآ  رب  تنعل  دش  هفیلخ  قحان  هب  هک  یسک  ره  هب  تنعل  دش  هفیقـس  راذگهیاپ  هکنآ  هب 
میوشیمن ارهز  یلیـس  لایخیب  ام  تساـم  شیوخ  موق و  دـش ، همطاـف  بحم  سک  ره  تساـم  شیک  نکر  یلع  نانمـشد  ریفکت  درک  هقرف 

مالکمه ام  تسا  تعدب  لها  دوش ، ود  نیا  ادج ز  سک  ره  تسا  تنس  لصا  یبن  تیب  لها  نآرق و  میوشیمن  اربت  یهن  كرت و  هب  یضار 
رگا زورما  میاهتسکش  ولهپ  ردام  ياههچب  ام  میاهتسخ  هنیس  ياهفیاط  تسلا  زا  ام  میوشیمن » ردارب  هریغم  ذفنق و  اب   » میوشیمن ردیح  رکنم 

باسح مه  ام  تریغ  رورغ و  يور  درک  باطخ  ناملس » يهلیبق   » یبن ار  ام  مینزیم  ریشمش  همطاف  قشع  هب  ادرف  مینزیم  ریجنز  هنیـس و  هک 
يههبج نافکرب  ناج  میردیح  تخـسرس  يهعیـش  سرتب ، اما  زا  میاهداتـسیا  یلع  تشپ  هوک  لثم  ام  میاهدارا  رپ  ياهفیاط  سرتب ، ام  زا  درک 
تـسام ماک  هب  اـیند  هک  سرتب ، ياهعمج  زا  تساـهراقفلاوذ  ناـمز  ماـما  رـس  تشپ  تساـهراوس  زور  هک  سرتب  ياهعمج  زا  میربهر  ياوتف 

*** یمساق دیحو   *** میوشیم دادقم  کلام و  قشع  مره  زا  میوشیم  دالوپ  هک  سرتب ، ياهعمج  زا  تسام  ماقتنا  رفظ  رپ  زور  هدنخرف 

دینک مایق  نمچ ، نیا  زا  دوریم  هشفنب 

رتمک شاهقردب  يارب  زییاپ  اب  سنُا  تسهتفرگ  هزات  هشفنب  دینک  ماو  شیوخ ، مشچ  زا  هنیآ  بالگ و  دینک  مایق  نمچ ، نیا  زا  دوریم  هشفنب 
نیورپ هراتـس  نوچ  امـش  تفر ، هشفنب  دینک  ماج  هب  لد  ِنوخ  امـش  هلال  وچ  دزـس  تسویپ  ناوغرا  ياهلگ  هب  تفر و  هشفنب  دـینک  ماحدزا 
هـشفنب دینک  مارم  نیا  كرت  نیا  زا  سپ  نارـشاعم ، ندیچ  لگ  مسر  تسین  نیا  هک  تفگ  هشفنب  دینک  مارح  ار  باوخ  دوخ  هب  هک  دُوب  اور 

زا رذح  ار  يادـخ  تشذـگ  دوب  هچ  ره  غاب  نیا  رد  تفگ ، هشفنب  دـینک  ماما  يرای  ِرپس  ار  هنیـس  هک  تخومآ  ام  هب  ار  سرد  نیا  رد ، تشپ 
هب دوبک  نامـسآ  هب  اهنت  هن  تفگ ، هشفنب  دـینک  مایپ  نیا  زا  دای  رحـس  میـسن  اب  هک  مرظتنم  غاب  يوس  نآ  رد  تفگ ، هشفنب  دـینک  ماقتنا  زور 

نرتسن راهچ  نارگن  لد  هشفنب  دینک  مامت  ام  هب  ار  دوخ  تبحم  رگم  نیسای  ترتع  رهم  اب  هک  تفگ  هشفنب  دینک  مارتحا  مه  ایرد  یلین  گنر 
، تفگ هشفنب  دـینک  مالـس  اهتسد  نآ  رب  هشفنب ، نیا  رب  تسینارون  ِتسد  ود  هار  هب  مشچ  هشفنب  دـینک  مایق  اههچنغ  نیا  ینابغاب  هب  تسا 

( *** قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم   *** دینک مان  هشفنب  دینک و  باطخ  قفش  ار  قیاقش  ره  زورما  زا 

ماهنیس يور  یمغ  هشیمه  زا  رتنیگنس 

ياهمخز هک  يدرد  زاب  هدیـسر  ردام  هضور  تقو  راگنا  هدز  َکل  هضور  طخ  ود  يارب  ملد  یلیخ  ماهنیـس  يور  یمغ  هشیمه  زا  رتنیگنس 
تسهیمطاف نیمه  تخس  ياهزور  رد  هدز  كرت  تسا و  نم  يولگ  رد  هک  یـضُغب  نتـسکش  مه  رد  هظحل  هدیـسر  الاح  هدز  کمن  ار  ملد 

شتآ هدز  کلف  نیمز و  شرع و  شرف و  هب  شتآ  شا  هلعـش  هناـخ ؛ ِرَد  تخوس  هک  یبش  نآ  زا  هدز  کـحم  مه  ارم  مشچ  ود  ادـخ  دـیاش 
یمرج هچ  هب  ادـخ ؟ ارچ  رخآ  ودـع  ار ؛ كاخ  نیا  ینامـسآ  يوناب  هدز  كرپاش  نآ  هدروخ  مخز  لاب  رب  رد  راـنک  ار  شدوخ  ياـههرارش 

*** الاو اضر  دیس   *** هدز کلم  سنا و  لد  رب  بیجع  یغاد  لزا  زا  تسارهز  همان  جنر  راموط  هدز ؟ کتک 

تسا راد  هشوگ  یهاگ  هآ  يادص  يرآ 

نینچ هک  يراید  نیا  رد  درک  رپس  هنیـس  اههلعـش  نایم  دـیاب  تسا  راگزور  زا  هتخوس  یبلق  راـثآ  تسا  راد  هشوگ  یهاـگ  هآ  يادـص  يرآ 
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؟ تسیک همطاف  دنادب  دـهاوخیم  هک  سک  ره  تسا  راوس  بکرم  یلع  دادـما  هب  ارهز  هنیدـم  لها  رـس  رب  ملاع  ود  كاخ  تسا  رای  یطحق 
هتـسب تسد  ود  ِغاد  تسا  راعـش  اـهنت  يروحمتیـالو  هنرو  تیـالو  ظـفح  رد  دـیتلغ  نوخ  هب  دـیاب  تسا  رادـتقا  شقن  راوـید  رد و  نوـخ 

رارقیب ام  ردام  هنوگچ  رگنب  دز  دگل  هک  سک  ره  رامسم و  نآ  هب  نیرفن  تسا  راقفلاوذ  بحاص  درم  نیا  دینک  رواب  تسیلیس  رتنیگنس ز 
 …. یبیب درمان  دز  دایرف  داتفا  هشیش  راب  دید  دمآ  هضف  ات  تسا  راکشآ  هتفهن  يرس  ماهتفگ  نیز  تمایق  زور  ات  دنیرگ  نوخ  تاداس  تسا 

*** یتمعن مساق   *** تسا رازمیب  رهطا  يارهز  ارچ  رخآ  فرح  نیا  دیوگ  خساپ  هچ  هدنام  مه  خیرات  تسا  . 

تسهنادواج یمغ  فصو  تسین  رعش  نیا 

راـنک شتآ  تسیـضترم  ياـهمغ  تبرغ  جوا  تیب  نیا  تسهناـهب  مه  اـم  ندرک  هایـس  ذـغاک  تسهنادواـج  یمغ  فـصو  تسین  رعـش  نیا 
باوج ایآ  سکچیه  دیـسرپن  ریدـغ  رکنم  زا  تسهناشن  ردام  خر  رب  هنایزات  زا  ربم  نامرحمان  لفحم  هب  ار  زار  نیا  تسهناـبز  رد  شاهمطاـف 

رتهب همطاف  ياهتسد  هب  ردـیح  تسهناضرغم  سب  تین  هب  ادـخ  مصخ  تسین  میتی  ریقف و  ریـسا و  رد  تشپ  رد  تسا ؟ هنایزات  قح  تبحص 
ولهپ ردام  جورع  رگنب  تسهناخ  نامهم  هک  تسهلعش  زورما  دوب  زاب  هناخ  رد  زین  هلعش  يور  رب  تسهنایزات  در  تسین  دنبتسد  نیا  نک  هاگن 

*** رف ینسحم  ناسخا   *** تسهناقشاع یلو  زاذگناج  هنحص  نیا  ار  هتسکش 

وت ياثر  زج  مرت  مشچ  تشادن  یفرح 

کـشا تبرغ و  ياههچوک  رد  دنزیم  روش  ملد  هیمطاف  لاس  ره  وت  ياپ  در  ملزغ  ره  نیب  تسیراج  وت  ياثر  زج  مرت  مشچ  تشادن  یفرح 
ياههوکش اب  دوشیم  ربصیب  وت  بلق  ردقچ  مدید  وت  يارب  هدنامن  هیرگ  ناوت  رگید  مینکیم  هیرگ  نوخ  وت  ياج  هب  ام  راذگب  وت  يازع  و 

دیاب ناکدوک  ياوجن  هنابش و  يهیرگ  زا  وت  يانشآ  هدش  هبیرغ  رگد  الاح  تسیچ ؟ يارب  نم  زا  تنتفرگ  ور  ردقنیا  وت : ياضترم  یـسکیب 
دنتفرگ هضور  هک  نیبب  الاح  وت  يابتجم  دـنکن  قد  هک  نزب  یفرح  نک  هراظن  تنیـسح  لاح  هب  یمک  وناب  وت  يارجاـم  دـسرب  نم  شوگ  هب 

هک ار  وت  مدید  وت  يادص  هتـسکش  بلق  هب  دـهدیم  ناج  وگب  یلع  ای  ترت  هاگن  اب  زیخرب و  وت  يافـش  يارب  هناخ  برد  تشپ  رد  ناکدوک 
وت يالبرک  نفکیب  ياههضور  اـب  منزیم  هّجـض  وت  تیـصو  اـب  هلاـنمه  وت  ياـعد  ار  یلع  هتـشک  تسا ! سب  وناـب  ینکیم  گرم  يوزرآ 

*** یمیحر فسوی  ***

درک تسرد  متام  هبیتک  ادخ  یتقو 

مزمز وت  نیسح  رب  هیرگ  اب  لیبسلـس  مینـست و  وت  يازع  رد  کشا  اب  درک  تسرد  مرحم  قزر  هیمطاف  زا  درک  تسرد  متام  هبیتک  ادخ  یتقو 
هب اما  دوش  نینچنیا  کلف  تشادـن  اـنب  لوا  درک  تسرد  مکحم  هتـشر  قلخ  هب  دوخ  زا  امـش  يهلـصو  رپ  رداـچ  ياـههشیر  اـب  درک  تسرد 

شرع و ملق و  یـسرک و  هن  اهنت  درک  تسرد  مدآ  هتـشرف و  يرپ  روح و  ار  دوجو  لکوت  ِياـپ  تشپ  درگ  زا  درک  تسرد  مخ  امـش  مارتحا 
زا هشوگ  کـی  درک  تسرد  متاـخ  ینیگن  ار  وت  هکنیا  تسا  حـضاو  كـالول  تیاور  ناـمه  حرـش  درک  تسرد  مظعم  اـیبنا  حاورا  ار  شرف 

تـسرد مهاوخن  هتخاسن و  ثلثم  همطاف  تفگ  وت  تقلخ  ياهتنا  رد  درک  تسرد  میرم  ترـضح  تشذـگ  يدـنچ  درب  لیئربج  ار  وت  يایح 
*** یتوح رسای   *** درک

ینک اود  ار  ملد  درد  هک  مدمآ  زاب 

اهر میولگ  ضغب  ارم ز  دـیاش  منک  لد  درد  یمک  وت  اب  هک  مدـمآ  زاب  ینک  التبم  نم  لد  رتشیب  هکلب  ات  ینک  اود  ار  ملد  درد  هک  مدـمآ  زاب 
نیا رس  دوخ  نابز  اب  ات  ایب  اههضور  نیا  ندناوخ  تسا  تخس  ینک  اپ  هب  هضور  سلجم  هرابود  دیاب  وت  يارب  میوگب  هیمطاف  مهاوخ ز  ینک 
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ایب اقآ  تسکـش  رد  تشپ  ناتردام  رورغ  بش  نآ  ینک  اهب  نوخ  بلط  ییایب و  دـیاب  نک  باتـش  دـمآ  تردام  يازع  لصف  ینک  او  هضور 
نکم اپ  هب  هیرگ  سلجم  هنیدـم  اقآ  ینک  اعد  دـیاب  وت  تسهدرکن  قد  ات  یلع  دـش  هاـچ  سفن  مه  تفر  هک  ارهز  ینک  ادا  ار  ودـع  قح  هک 
*** هداز غارچ  يدهم   *** ینک انب  نازحا  يهبلک  رهش  نوریب  يوشیم  روبجم  همطاف  هیبش  ینعی  ینک  ادصیب  دوخ  يهیرگ  هنرگو  دیاب 

هناخ رد  ندز  شتآ  راوید و  رد و  يارجام   - 3

دش دوبک  ارهز  تروص  تسهتفگ  یک 

كاـخ رهب  زا  دـندز  نیمز  هّکت  ِرطاـخ  هب  ار  دیـشروخ  دـش  دوبک  ـالوم  تروص  دروخ  هک  یلیـس  دـش  دوبک  ارهز  تروـص  تسهتفگ  یک 
یـسک تفرگ  یـضترم  زا  دش ؟ دوبک  اجکی  هک  تسیتمارک  هچ  نیا  تسهدمآ  رد  تشپ  هک  تسهدیـسر  رگم  لئاس  دش ؟ دوبک  ایآ  مردام ،

هک مینکیمن  رواب  دش  دوبک  ای  دش و  هتسکش  شیوزاب  ای  نآ  نیب  ریشمش  َو  فالغ  ینیگنـس  دش  دوبک  ایند  هک  دوب  دعب  هب  نآ  زا  ار  باتفآ 
البرک ات  دش  دوبک  اهلگ  ردام  هک  نامز  نآ  زا  دش  سای  گرب  يهصخاش  دوبک  گنر  دش  دوبک  اما  هک …  مینکیمن  رواب  دش  دـنلب  یتسد 

دـش دوبک  العم  تشهب  رد  هیروح  تسا  ملاـع  يـالعم  تشهب  یلع  تیب  دـش  دوبک  يربک  بنیز  راـگزور  سپ  دوریم  هبرـض  نیا  يهمادا 
*** يردیح داوج  ***

دش دیهش  هنیدم  ياههچوک  نیب  رد 

يارب شتآ  بورغ  نآ  رد  دوشگ و  هوکش  هب  نابز  مه  رد ، دش  دیپس  شیوم  هبش  کی  هک  يردام  نآ  دش  دیهش  هنیدم  ياههچوک  نیب  رد 
تـشهب رد  زا  دیـشک  هلعـش  هک  یـشتآ  اب  دش  دیدش  هنیدم  لها  فطل  ناراب  اههنایزات  دـم  رزج و  راد  ریگ و  رد  دـش  دـیلک  شمیرح  حـتف 

راوید یگنس  تسد  یلیس  دش  دیشر  يزار  یناب  هتسخ  يوناب  درکن  اهر  ار  قح  نماد  تسکش و  شتـسد  دش  دیدح  ولهپ ، یلـست  ةدامآ @
دوب هنوگ  نیا  دش  دیرمیب  ادخ  باتفآ  هک  یتقو  هام  يور  هب  يدوبک  تسد  هیاس  تخادـنا  دـش  دـیدپان  وا  ةراوشوگ  ود  ینعی  داب  تسد  و 

هـشیر دش . . . .  دیدج  اهتب  رهاظم  نیبب  اهنت  رهـش  نامدرم  یبن  دعب  دـندش  كرـشم  دـش  دـیلپ  رکف  ود  ِهابت  هعماج  کی  ماما  تبرغ  تبقاع 
يرآ دش  دیزی  اههد  يراوخ  بارش  ياج  دعب  نرق  مین  ادخ  لوسر  ربنم  ات  دش  دیزم  تلع  رب  زین  هنیک  ناتسد  اهفارحنا  نید  لد  رد  دناود 

*** یمیحر فسوی   *** دش دیهش  هنیدم  ياههچوک  نیب  رد  هن ! هاگلتق  رد  همطاف  نیسح 

ناراهب رد  ینابغاب  ادابم 

شیوخ ز يهنال  یبیلدنع  ادابم  دنیبب  رب  گرب و  هدیچ  یلخن ، هک  یناگدنز  راهب  رد  ادابم  دنیبب  روآراب  لخن  ِنازخ  ناراهب  رد  ینابغاب  ادابم 
ِياج هک  تسیغرم  لاوحا  رتزوسناج  نآزو  دـنیبب  رپ  یتشم  هنال  رد  اـج  هب  تفج  زا  هک  یغرم  نآ  دراد  یلاـح  هچ  دـنیبب  رذآ  رد  هنتف  قرب 

رفولین وچ  ار  دوخ  خر  دناوت  یک  ردام ، تس  خرـس  لگ  دـنیبب  ردام  تروص  یلیـس  یلین ز  هک  تقاط  یکدوک  درادـن  دـنیبب  رتسکاخ  هنال ،
وگم دنیبب ؟ ردیح  ار ، هنحـص  نیا  رگا  ایادخ ! ادیپ  دنکیم  یلاح  هچ  دنیبب  رـسمه  ندروخ  یلیـس  هک  رتشوخ  درم  رب  لجا  راب  نارازه  دنیبب 

تـسباتفآ فوسک  هم ، فوسخ  دنیبب  رواد  هبوبحم  خر  یهاگنیب  الوم  هک  نآ  دـناوت  دـنیبب  رثوک  یقاس  ار ، شخر  ادابم  ات  ناهنپ  هدرک  ور 
نوخ هب  شرامسم  هک  دراد  مرش  الوم  يور  زا  یلو  دنیبب  رفیک  شلتاق  بر  ای  هک  دیلان  درد  زا  رد  هلعـش ، نایم  دنیبب  رتخادب  مصخ  دهاوخن 
دنیبب رطـضم  بنیز  ادابم  ار  شاهداّجـس  رداچ و  نک  ناهن  دنیبب ؟ ربمغیپ  تخد  زا  یهت  شیوخ  يهناخ  سپ  نیزا  الوم  ناس  هچ  دنیبب  ردـنا 

( *** هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم   *** دنیبب رتمک  ار  هنحص  نیا  رگم  نک  وشتسش  ار  رد  راوید و  ورب 

: تفگ
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نیا نزم  تسا  نافوط  يادص  هن  ادـص ، نیا  تسا ؟ ناملـس  يادـص  ایآ  تفگ : تسا  نامهم  دـننزیم  رد  تفگ : تسا  نامهم  دـننزیم  رد 
مردـپ میراد  اپ  هب  ياهضور  رگا  میراد و  امـش  اب  راک  اجک  ام  میراد  ادـخ  ام  مارآ  تفگ : اما  رد ، تشپ  تفر  مردام  تسا  ناملـسم  ءهناـخ 
دندرب نارگید  نامشچ  شیپ  دندرب  ناشک  ناشک  ار  نامسآ  دندرب  نامسیر  هب  ار  نامـسآ  اما  رپ ، لاب و  تخوس  رد  تشپ  میرادازع  ام  هتفر 

ات داتفا  رارـش  شلد  رد  مردپ  داتفا  راگزور  مشچ  زا  کشا  داتفا  راب  دنچ  هچوک  نآ  نیب  اما  رپس ، مردام  يوزاب  دـندرب  نامب ! دز  داد  مردام 
*** یعقرب اضردیمحدیس   …  *** اما رفن  کی  زور  کی  تفگ : داتفا -  راقفلاوذ  هب  شهاگن 

دوب هداتفا  ادج  لگ  دوب و  هتشگ  رپرپ  هچنغ 

هروس زا  ياهیآ  هتخوس  تیالو  تیب  هتسب و  الوم  تسد  دوب  هداتفا  یضترم  یلع  ناج  رد  تشپ  دوب  هداتفا  ادج  لگ  دوب و  هتشگ  رپرپ  هچنغ 
يوزاب الاب  تفر  ذفنق  تسد  دوب  هداتفا  اجک  منادیمن  نم  هراوشوگ  لگ  گرب  نوچمه  هراپ  دش  ادخ  سومان  شوگ  دوب  هداتفا  ادج  رثوک 

حتاف دوب  هداتفا  البرک  دیهش  ناج  رب  هزرل  هتخاب  ار  دوخ  گنر  هنایم  نآ  رد  یبتجم  دوب  هداتفا  اپ  ارهز ز  دش  زاب  نمشد  ياپ  تسکـش  ارهز 
تروص رب  وت  مره  قح  رهق  رارـش  رد  يزوسب  شتآ  يا  شاک  دوب  هداتفا  اههچوک  نایم  رد  نآرق  لـک  توکـس  رد  نآرق  ظـفح  يارب  ربیخ 

شتآ ریغ  نسحم  ریغ  ارهز  ریغ  دوب  هداـتفا  اـپ  تسد و  ریز  هموصعم  رتخد  دوخ  هب  رد  تشپ  دـیچیپیم  همولظم  رداـم  دوب  هداـتفا  ارچ  ارهز 
داتـسا  *** دوب هداتفا  ایبنالامتخ  هکلب  هن  همطاف  هآ  هآ  مثیم  دیدرگ  نیمز  شقن  همطاف  دوب  هداتفا  اههچ  رد  تشپ  هک  دنادیمن  سک  رد  ریغ 

*** راگزاس اضرمالغ  جاح 

دننکیمن او  دگل  باتش  اب  هک  ار  رد 

تروص بیصن  یلیـس  دنـشکیمن  شتآ  اب  هک  ار  سای  گربلگ  دننکیمن  اهلگ  هحفـص  هک  ار  راوید  دننکیمن  او  دگل  باتـش  اب  هک  ار  رد 
دنتـشادن لکـشم  هک  هناخ  ناکدوک  اـب  دـننکیمن  ـالوم  رورـس  تیب و  هب  نیهوت  دـننزیمن  ربهر  يهناـخ  برد  هب  شتآ  دـننکیمن  ءاروح 

تریغ مشچ  شیپ  رد  دـننکیمن  اـهنت  ربـهر  بیـصن  تبرغ  ماـما  يراـیمه  تعیب و  ياـج  هب  مدرم  دـننکیمن  اـهنآ  يهیرگ  هـب  ارچ  یمحر 
يراک دننکیمن  اشامت  دندز  رگا  یعمج  دننزیمن  هچوک  هب  تشک  دصق  هب  ار  نز  دننکیمن  اهنز  يوزاب  تسد و  هب  هلمح  یسک  يهنادرم 

دننکیمن ات  یلع  يالو  اـب  هنوگنیا  دوبن  يربمغیپ  شرافـس  رگا  یتح  دـننکیمن  او  ودـع  راـک  هرگ ز  رگید  دوبن  نارگاـشامت  تسد  هب  رگا 
*** هدیلوژ دومحم   *** دننکیمن اورپ  هئطوت  نارگ ز  هلیح  تسین  هعدخ  لها  لد  هب  نید  درد  هک  ادرد 

داتفا يراهب  ِراوید  هب  زییاپ  ِگنر 

يرابت لیا و  وا  نداتفا  تقو  تشاد  ار  تیالو  لک  تیفرظ  همطاف  داتفا  يرارـش  دیـشروخ  يهناخ  ِرد  رب  داتفا  يراـهب  ِراوید  هب  زییاـپ  ِگـنر 
وا ادخ  هب  دش  شرس  درد  شندز  رد  رب  هیکت  داتفا  يراب  هک  دروخ  ناکت  هخاش  ردقنآ  تسکش  هک  ات  رد  هب  دروخ  اپ  يهبرـض  ردقنآ  داتفا 

ار شدوخ  دوز  ات  تساوخ  داتفا  يراک  هچ  هب  رخآ  همداـخ  يهضف  مرح  ِنازینک  ِتاـعارم  رمع  کـی  ِدـعب  داـتفا  يراـنک  زین  رد  رد و  ِراـنک 
داتفا يرابغ  درگ و  نایدجـسم  يور  هب  دندیزرل  مرح  ياهنوتـس  هک  دز  ياهلان  داتفا  يراب  هس  ود  دوخ  ِنتـساوخ  نیا  ِرـس  یلع  هب  دـناسرب 

دق هب  يرای  ِمشچ  دوب  ینوخ  اج  همه  هناخ  هب  تشگرب  تقو  داتفا  يراوخ  هچ  هب  هفیقـس  دندید  همه  درک  او  ار  یلع  ِتسد  وا  ِرجعم  ِتریغ 
*** نایفیطل ربکا  یلع   *** داتفا يرانک  تفر و  رگد  زور  نآ  زا  دعب  تفرگ  هسوب  یلع  تسد  زا  همطاف  رَدقنآ  داتفا  يرای  ِتماق  و 

داتفا ایند  رس  رب  ررش  زورنآ  یتقو 
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داتفا اجنآرب  سیلبا  رگـشل  رذگ  دوب  اهییادخ  نما  مرح  هک  ياهناخ  داتفا  ایرد  لد  يور  هب  باتهم  غاد  داتفا  ایند  رـس  رب  ررـش  زورنآ  یتقو 
مزیه شتآ و  بوخ  هک  ات  اجنآ  هفیقـس  رادـنابم  دوب  رظتنم  داـتفا  اـهاط  هناـخ  رد  هب  هنتف  تسد  دادیم  نـالوج  همهاویب  يهلعـش  رد  تشپ 

تخوسیم اروح  هیـسنا  دـش و  در  يرگـشل  داتفا  القت  هچنغ ز  دـش و  رپرپ  سای  دـنک  اج  زا  ار  هتخوس  رد  هک  دز  نانچنآ  داتفا  اج  شررش 
یلع هک  نک  مکمک  هضف  تفگ  داتفا  ات  شاهتخوس  رپ  لاب و  نامه  اب  ارهز  اما  دش  هتسب  ادخ  ناتسد  هآ  داتفا  ارهز  هنیس  يور  خرـس  ياهلال 

دمحم  *** داتفا الوم  تریغ  زا  رپ  نامشچ  شیپ  تشاذگ  شوزاب  يور  رب  ناشن  هک  یفالغ  اب  داتفا  اما  دوش  اهنآ  عنام  ات  تساوخ  دندرب  ار 
 *** ینابایب

دریگن وت  ياپ  هب  هلعش  مدش  هناورپ 

وت يادص  رهش  نیا  رد  هکنیا  ات  داتفا  هلصاف  نم  يهنیـس  سفن  نیب  دریگن  وت  ياجک  چیه  رب  هثداح  نیا  دریگن  وت  ياپ  هب  هلعـش  مدش  هناورپ 
وت يابع  هب  نتفر  عقوم  ات  دتفیب  رامـسم  هک  ردقنآ  مدز  ولهپ  دریگن  وت  يادخ  وت  زا  ارم  شاک  يا  دراد  هدـیاف  تاهدـش  ات  رپس  نیا  ات  دریگن 
هب هچوک  رس  گنس  ات  تیارب  زورما  منکیم  رپس  هشیش  نم  دریگن  وت  يارب  تسین  يربخ  يرآ  درک  ادص  هچوک  طسو  رد  نم  نداتفا  دریگن 

 *** نایفیطل ربکا  یلع   *** دریگن وت  ياعد  راب  نیا  متساوخ  نم  اما  يوش  میادف  راب  نیا  یتساوخ  وت  دریگن  وت  ياپ 

دوب دود  دوب و  دود  دوب و  دود 

فرط کـی  راـقفلاوذ  غیت  دروخیم  لد  نوخ  راـهب  درگ  رب  دـیچیپیم  هلعـش  دوب  دورمن  شتآ  ناـیم  لـگ  دوب  دود  دوب و  دود  دوـب و  دود 
مرن تبحم  ار  نهآ  بلق  دوب  لیربج  تصخر  ره  دهاش  دوب  لیربج  تبحـص  دای  خیم  رد  خـیم  دوب و  راوید  فرط  کی  رپسیب  اما  گربلگ 

شیوس نک  محر  رد  اب  تفگ  دش  خرس  تلاجخ  زا  مک  مک  خیم  دش  خرـس  تبرغ  غاد  زا  ات  هلعـش  درک  مرـش  بنیز  نامـشچ  زا  خیم  درک 
ار بش  يهریت  گنر  زور ، درک  عمج  نمـشد  تشاد  توق  هچره  درک  عمـش  دود  يوس  نافوط  هلمح  ورم  شیولهپ  يوس  دراد ، هچنغ  ورم 
هب ات  هن ! نوخ ، يوج  تسیرگیم  نوخ  دزیم و  رـس  رب  خیم  تسیرگیم  نونجم  مشچ  یلیل  ياپ  تفرگ  ار  بنیز  نامـشچ  یبتجم  تفرگ 

*** یفطل نسح   *** دوب دود  دوب و  دود  دوب و  دود  دوب  دور  دجسم 

! هّضف مراد  هلی  دوخ  رگج  رد  یشتآ 

رب هک  تسا  قشع  ِغاد  تسهدرک  لمحت  رای  نآ  شتآ و  رد  سای  هّضف ! مراد  هلگ  هنیدـم  رهـش  زا  زاب  هّضف ! مراد  هلی  دوخ  رگج  رد  یـشتآ 
نورب زوسرگج  مخز  نیمه  اـب  منیـشنن  یلع  يولهپ  هک  درزآ  وـلهپ  منیـشنن  یلع  يوـک  رد  هک  تساوـخیم  مصخ  تسهدرک  لـگ  منهریپ 
هچرگ درک  دیاب  او  هّضف ! یلع ، تسد  زادنب  درک  دیاب  اپ  هب  مزر  نونک  زیخرب  هآ ، دز  مهاوخ  نوخ  هب  تسا ، نونج  قرغ  هکرعم  دز  مهاوخ 

دنه و ِلد  دـیزاس  داش  ار  ناطیـش  بش و  دـیدنبب  تشپ  زا  تسد  نمـشد  اب  ارم  تسه  ینخـس  هناقداص  نمـشد  اپارـس  تسا  نونج  مرگرس 
، دوخ يهدرک  نیا  زا  دـینامداش  تسهدروخ  یفالغ  موزاب  هک  تسین  بجع  سپ  تسهدروخ  یفاکـش  موق  نیا  زا  هزمح  رگج  ار  نایفـسوبا 

لپ نیا  رب  دنچ  دشاب  ناملسم  هکم  ِرد  تشپ  رد  هک  هن  دشاب  ناملس  هک  تسا  نامه  مالـسا  دبع  منادیم  دُحا ، یفالت  دوب  نیا  رخآ  منادیم 
دراد شتآ  ِلُگ  نونکا  یبن  ِهاگ  هسوب  دراد  شکرـس  هلعـش  نیما  لیربج  َِرپ  دیراذگب ؟ مدق  هدومرفن  ِهار  نیا  رد  ای  دیراذگب ؟ مدـق  هدوسرف 
یلع ِهار  رد  هک  دیراذگب  مهدب  نازرا  قح  رازاب  هب  تسیعاتم  ناج  نم  مراد  ملد  ِهآ  زا  فک  هب  يراقفلاوذ  نم  مراد  ملد  هارمه  هب  هلان  ِرپس 

ور رگا  ياو  مشاب  ربمیپ  ربص  يهنیآ  نونک  ات  دیربم  ار  یلع  تسمرس ، همه  نایصع  يا ز  دیربم  ار  یلع  تسد ، ارم  ِهآ  دینکـشب  مهدب  ناج 
اعد ِتسد  زا  هک  تسیـساپس  نیا  منکب ! نیرفن  هک  دیـسرتب  سانلا  اهیا  منکب  نیچرپ  یناـشیپ ، يهحفـص  رگا  ياو  مشاـب ! ربمیپ  ربق  يوس  هب 

*** ینامز دمحم  داوج  نیملسملا  مالسالا و  تجح   *** درک دیاب  ایح  تسارهز ، يهلان  نیا  ذُفُنق  درک  دیاب 
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دراد شردارب  ار  یکرتخد  ياوه 

شردارب رب  یـسمتلم  هاـگن  هدرم  شرداـم  هک  یمیتی  لـفط  هیبش  دراد  شرداـم  هب  یهاـگن  هریخ  هریخ  هک  دراد  شردارب  ار  یکرتخد  ياوه 
شتآ دود و  هک  ار  وا  دشکیم  درد  زا  شردام  يادص  دراد  شرد  رس  يور  یلع  مان  هک  يرد  دودن  رد  تمس  هب  ار  وا  يوزاب  هتفرگ  دراد 
يور ارچ  هضف ، هدید  هچ  دراد  شرب  نوخ  كاخ و  زا  هک  تسهدـیود  تفگیم  دوخ  هب  دـش ، رید  یلو  هضف  هدـیود  دراد  شربارب  مزیه  و 
دراد شرـسمه  هک  یلاح  هب  درک  هاگن  دید  ردام  دنب ، هک  ات  ردپ  ياهتسد  هب  دراد ؟ شرـس  رب  تسد  ارچ  هضف ، هدید  هچ  داتفا ؟ اهكاخ 

تـسد هتفرگ  راب  نیا  شدوخ  دـش و  بنیز  تبون  تشذـگ ، دراد  شرکیپ  هب  یخرـس  تحارج  یلو  ار  دوخ  اههچوک  هب  اباب  یپ  رد  دیـشک 
زا تسد  تسد و  نآ  زا  تسد ، دیـشک  دراد  شرجنح  رطع  زا  ربخ  يرجنخ  هک  دزودیم  هاگن  شیومع  هاگلتق  هب  دراد  شرب  رد  هک  یمیتی 

 … دراد شردام  ناماد و  هب  هتفرگ  شرـس  درک  سح  نوخ  نایم  تشذـگ و  هظحل  دـنچ  دراد و  شرواب  دـننادب  هک  ات  دـیود  تسـش  ناج 
*** یفطل نسح  ***

يوش رسپ  میارب  هک  ات  دوبن  تَمسِق 

طوقس وت  هک  دیاش  يروایب  مک  شدوخ  لایخ  رد  تساوخیم  يوش  رمث  ابوط   @ يهخاش ياههناش  رب  يوش  رسپ  میارب  هک  ات  دوبن  تَمِسق 
یبرض اههبرض  نیب  تدوخ  يازِا  رد  هک  دیاش  يوش  رو  هلعش  وا  هرمه  هب  اپ  هب  ات  رس  تبقاع  هک  منامگ  هب  يدماین  ایند  يوش  رَـسَکنم  ینک 

تـسکشیم شاک  يا  يوش  رد  تشپ  ي  هدز » اپ  تسد و  دیـص   » ات همطاف  ناماد  هب  هداتف » يهتـشک   » ات يوش  رپس  ار  وا  يریذـپ و  ناـج  هب 
رتهتـشک نیا  زا  هک  تاهدژم  دنداد  نیمز  مه  راب  کی  ینوخ و  خیم  راب  کی  يوش  رـصتخم  شدگل  اب  تساوخ  هک  ییاپ  رد  يارو  اجنامه 

*** يرگشل دیجم   *** يوش

درد رپ  رتسب   - 4

تسیندروخ هصغ  وت  يهلپ  هلپ  گرم  نیا 

لیـس اـب  دربیمن  تباوخ  دراد و  باوخ  وت  مشچ  تسیندرمـش  تساـبل  يور  اههدـند ز  نیا  تسیندروـخ  هصغ  وـت  يهلپ  هلپ  گرم  نیا 
قرق قلق ، دب  مخز  نیا  تسیندرپس  رطاخ  هب  میظع  تبیه  نیا  تا  یلالج  لامج  تسشن  ناوختسا  رب  تسیندرب  وت  مشچ  باوخ ز  کشا ،

تـسیندرم دنتفگ  هک  وت  تدایع  زا  دعب  دناهدیرخ  امرخ  وت  يارب  نم  لیماف  تسیندرـشف  بنیز  وت ، مخز  ياج  هنیـس  رب  تسکـش  تبنیز 
هکنیا زا  لفاغ  تسا  مرحم  زا  دـعب  لوالا  عیبر  تیوم  تسیندرب  لادوگ  بناج  نیـسح  یلفط  نیـسح  دـنک  تداع  هک  تفر  دوگ  وت  مشچ 

*** یبارهس دمحم   *** تسیندرسف وت  رس  هب  لگ 

تسا روآهیرگ  وت  مدنگ  يایسآ  نیا 

مـسجت نیمه  اما  تسیرـسور  ریز  وت  يهرهچ  دوبک  هچرگ  تسا  روآهیرگ  وت  مزیه  نان و  تخپ  نیا  تسا  روآهیرگ  وت  مدنگ  يایـسآ  نیا 
تیوـلهپ درد  اـب  يدـمآ  راـنک  مک  مک  تسا  روآهیرگ  وـت  مسبت  شکن ! تمحز  دـنکیم  درد  تبل  مخز  زوـنه  یتـقو  تسا  روآهیرگ  وـت 

نیما دـمحم   …  *** تسا روآهیرگ  وت  مناخ  ياوه  ردـیح ! نامـسآ  تفگیم  بشید و  تفرگ  ناراب  تسا  روآهیرگ  وت  مهاـفت  ینیگنس 
*** رابکبس

ناتنازخ رمع  يربا  بورغ  زا  شیپ 
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اب ملد  هاچ  تسا  مرحم  ان  دـینزیمن  یفرح  هثداح  زور  هچ ز  زا  ناتناج  همین  یگدـنز  هب  مهدیم  ناـج  ناـتنازخ  رمع  يربا  بورغ  زا  شیپ 
گرم ياههجنپ  ات  منزیم  رود  ناترتسب  درگ  هب  بش  ره  ناتناهگان  لجا  رب  دـینک  يرکف  تسهدـنز  توملا  کلم  ناتنذا  هب  یتقو  ناتنابز ؟

هنابش يهیرگ  رب  دندهاش  حیبست  هراتس و  هداجس و  ناتنابرهم  بل  زا  یمسبت  دز  رس  هدمآ  نسحم  ناتبـشما  باوخ  هب  دیاش  ناتناج  هب  دتفین 
زا دریمیم  دیشکیم  ریت  نَسَح  بلق  هک  شپت  ره  اب  ناتناکدوک  لد  هب  هداهن  ترسح  تفرگ  لغب  ار  ناتمغ  يوناز  هک  یتسد  ناتناهن  درد  و 
هک سب  زا  دنکیم  ریگ  امش  ياپ  ریز  هب  رداچ  ناتناوج  بیرغ  راگزور  مریپ ز  نم  هک  ناتتسد  زا  هدش  رتهتـسکش  مبلق  ناتنامک  دق  يدوبک 

مظنمان ناتیهدـند  فیدر  هچ  زا  ناـتنان  تخپ  تسد  هدـنام ز  هک  ياهکت  نیا  مربیم  هرفـس  طـسو  یکربت  ضحم  ناـتناوتان  رمک  هدـش  مخ 
رپ مشچ  يا  ناتنآ  لاوحا  رب  تسهدرک  هیرگ  نیا »  » تسَرَد يهبرض  نآ  زا  سپ  ناتزور  لاح و  نیا  ناتناوختسا  رـس  هب  هدمآ  هچ  وناب  تسا 

ناتنازخ رمع  يربا  بورغ  زا  شیپ  ارم  یلع  کـی  ناـتبل  زا  دـینک  ناـمهم  ناـتناور  کـشا  يهرطق  دـکچیم ز  نوخ  یلع  يهنییآ  يهراـتس 
*** رابکبس نیما  دمحم  ***

ترپیب لاب  ادخ  تمس  هب  دنزیم  رپ 

هرابود دـهدیم  لگ  زونه ؟ ارچ  هتـشذگ  هلال  لصف  هک  الاح  ترتوبک  ياج  هدـمآ  وتـسرپ  گـنر  ترپیب  لاـب  ادـخ  تمـس  هب  دـنزیم  رپ 
ینعی يدش  ترس  درد  يراد و  مخز  مرگرـس  ترت  يهدید  زا  دوریم  بآ  هکنیا  ای  يوشیم  بآ  تبت  ياههلعـش  نیب  ای  ترتسب  ناتـسلگ 

اـیب و الـصا  ترغـال  مشچ  زا  نم  سکع  تسهداـتفا  راـب . . . . . . دـنچ  هک  مزیزع  هدوـبن  وـت  ریـصقت  ترـسمه  هـب  رگید  ینزیمن  رـس  هـک 
نیا ترـس  زا  هداـتفین  هک  یبـظاوم  یلیخ  يوریم  هار  دوخ  رداـچ  ياـپ  هب  اـپ  وت  تربارب  زا  يرظن  موشیمن  در  نم  نزم  هرگ  ار  تیرـسور 

*** رابکبس نیما  دمحم   *** ترگید مین  دروخن  ناکت  یمک  یتقو  دروخیم  شوج  وت  يهتسکش  يهمین 

ارهز دربیم  يراظتنا  مشچ  سب  اهبش ز  نیرد 

لدیب ِنم  زا  اهنت  هن  دوخ ، رابکـشا  مشچ  ز  ارهز ! دربیم  يراز  هب  اهمغ ، تّدـش  زا  هانپ  ارهز  دربیم  يراـظتنا  مشچ  سب  اـهبش ز  نیرد 
ارهز دربیم  يرابدرب  اب  یگلاس  هدـجه  هب  ار  تناما  راـب  مغ !؟ هچ  دـش  مخ  کـلف  تشپ  رگا  ارهز  دربیم  يراـهب  ربا  زا  تقاـط  ربص و  هک 

اّما دوشیم ، یط  مغ  جـنر و  اب  رگا  شزور  همه  ارهز  دربیم  يراج  ِکشا  زا  بالگ  تبرت  نآ  رب  ییاهنت  هب  ار  ربمیپ  ربق  دـنکیم  تراـیز 
هچرگا ارهز  دربیم  يراودیّما  رازه  لِگ ، ریز  هب  مراد  نیقی  دنتسکش و  ار  شیوزرآ  لاهن  ارهز  دربیم  يراد  هدنز  بش  زا  تّذل  بش  همه 

هدرک تیانج  نسحم ! ای  دایرف  شاهتفکشن  هچنغ  زا  دینش  ارهز  دربیم  يرادیاپ  ربص و  هاگشناد  هب  ار  بنیز  لاح  ره  رد  هتسکشب ، شیولهپ 
تروص ره  هب  ارهز  دربیم  يرارقیب  اب  نم  بلق  زا  رارق  ددرگیم  هدنز  نسحم  دای  نوچ  شرطاخ  غاب  هب  ارهز  دربیم  يراسمرـش  نیچلگ ،

( *** قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم   *** ارهز دربیم  يراگدای  دوخ  اب  هناخ  نیا  زا  هک  منادیم  زاب  دشوپب ، خر  نم  زا  هک 

دنرتناوتان نم  يهتسخ  ياههناش  نیا 

ییاج هب  هار  وت  توقیب  تسهدـنامن  ناج  میربیخ  ياهتسد  رد  دـنروایب  تقاط  هثداح  راـب  ریز  اـت  دـنرتناوتان  نم  يهتـسخ  ياـههناش  نیا 
رگد مدرم  راک  هتـشذگ  تدارا  ضرع  مارتحا و  زا  دـنروآهیرگ  همه  رهـش  ياههچوک  ات  دـننک  مییاـهنت  هب  هدـنخ  هک  یمدرم  زا  دـنربیمن 
دنلب اج  زا  دش ، حبـص  هناخ  ِموناخ  دنردام  جاتحم  هدزمغ  ناکدوک  نیا  دـننکیم  هیرگ  نسح  نیـسح و  تبنیز  اب  دـنرخیمن  مه  ارم  مالس 

اما دش  هتسکش  ترپ  لاب و  دنرت  امس  ضرا و  وت  مشچ  بورغ  ياپ  نک  عولط  هنیدم  كانبات  دیشروخ  دنروایب  رد  رپ  وت  زاب  هاگن  رد  ات  وش 
دایرف دنرد  نآ  راوید و  هب  هشیمه  نم  نامـشچ  نادب  يدروخ و  نیمز  هتـسکش  يرد  تشپ  دنرتسگ  هیاس  وت  یمخز  ياهلاب  نیا  مه  زونه 
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ینوخ هب  قرغ  ياهمسج  زا  وگن  البرک  زا  تبنیز  يارب  رگید  دـنرک . . .  مه  روک و  مه  همه  ام  ياههیاسمه  درکن  انتعا  یـسک  يدزیم و 
یمدرم زا  نآ  زا  دعب  رازاب . هچوک و  یگراوآ و  دنرجنح  يدوگ  یپ  رد  هک  اههنـشد  زا  دنرکیپ  يایور  هب  هک  اههزین  ریت و  زا  دنرـسیب  هک 

نآ یپ  رد  هک  يرگـشل  زا  دـنرتخد  لاـبند  هب  هک  اـههراوس  نآ  زا  تسهتفرگ  شتآ  شنماد  هک  یکدوـک  زا  دـنربیم  ماـب  يور  گنـس  هک 
مزب زا  دـنربارب  مغ  يداـش و  هک  یـسلجم  زا  تسیکزینک  رکف  هک  هداززینک  نآ  زا  دـنرد  یم  شوـگ  دـص  هفطاـع  رازطحق  رد  اـههراوشوگ 

رس و نوخ  هب  هتخیمآک  راوخ  بارش  بارش  ياههرطق  هرطق  زا  دنرس  رز و  تشت  هب  هک  اههاگن  نآ  زا  بوچ  برـض  نآرق و  يهیآ  شیع و 
*** این يریشب  ملسم   *** دنرت وا  کشا  زا  هکئالم  رپ  لاب و  تسهدرک  هیرگ  سب  هک ز  وگم  البرک  زا  دنربلد  يور 

تسهتفرگ وسوس  همطاف  دوجو  عمش 

ادخ یلو  زا  هک  یتقو  هآ  رارش  اب  یلع  ناج  تفرگ  شتآ  تسهتفرگ  وخ  یلع  ضغب  توکـس  اب  بش  تسهتفرگ  وسوس  همطاف  دوجو  عمش 
شرف شرع و  تاوامـس و  ضرا و  مامت  بلق  تسهتفرگ  وراج  هک  تسا  مدنچ  راب  نیا  ارجام  دـعب  شدوخ  ناوتان  تسد  رد  تسهتفرگ  ور 

ایب فلاخم  جوم  ماحدزا  اب  تسهتفرگ  وب  بش  لگ  زا  ماشم  رطع و  اههنایزات  رد و  خیم و  دوجو  یتح  تسهتفرگ  وناب  تبرغ  يارب  اج  کی 
دیجم  *** تسهتفرگ وناز  هتفرگ و  لغب  رد  رـس  تخاس  هسامح  قدـنخ  ربیخ و  ردـب و  هک  يدرم  تسهتفرگ  ولهپ  همطاف  رمع  یتشک  نیبب 

*** يرکشل

ینکیم ردیح »  » ربص اب  وت  هک  يزاب  نیا  زا  ياو 

« بنیز  » هانپیب نارتخد  ِبیجی » نّمَا   » ياهآ ینکیم  رس  رب  هک  رداچ  دهنیم ، مه  رب  مشچ  ینکیم  ردیح »  » ربص اب  وت  هک  يزاب  نیا  زا  ياو 
يهصق ینکیم  رپ  رپ  هک  یسای  نیا  تسا  نیسای »  » ِقشع دنونشب  مه  اهراوید  ات  وت  اب  رد ! ماوت  اب  ینکیم  رطـضم »  » هنوگنیا ارچ  سپ  ار  ت 

ياـهبل ياـج  دناهدیـسوب  اهقالـش  نیا  هک  ار  یناوزاـب  ینکیم  رثوک  تاـیآ  منبـش  ار  وا  کـشا  تسکـش  مه  ار  ادـخ  ضغب  وت  يوـلهپ 
ینامیم مرحیب  ینکیم  رطعم  ار  نیگمغ  رهـش  ياههچوک  تشهب  يوب  زا  تسراب  نیرخآ  تروبع  اب  ینکیم ؟ رواب  دوب ، ص ) « ) دـمحم »

ار تسم  نارعاـش  يوشیم  در  اـههچوک  زا  میـسن  لـثم  بشهمین  ینکیم  رتوـبک  ره  بلق  هب  نوـخ  هنیدـم  رد  تاههتـسدلگ  ترـسح  زا  و 
*** نافارص مساق   *** ینکیم رشحم  وت  مه  ار  لزغ  نیا  یهاگن  اب  یسریم  مدرم  شیپاشیپ  هک  يزورنآ  لثم  ینکیم  ردام  ِباتیب 

وت يادص  رد  هدز  همیخ  بیرغ  یهآ 

زا موشیم  كاله  مراد  اههدینش  اب  دش ، هچ  هک  ياهتفگن  مریگ  وت  ياعد  رد  مونشیم  تافو » لّجع   » وت يادص  رد  هدز  همیخ  بیرغ  یهآ 
سوسفا هدـش  نوخ  زیربل  هک  تسیلد  طقف  نم  زا  وت  ياپ  هب  اپ  ماهدـماین  منکیم  سح  زیزع ! ماهدروآ  مک  ردـقچ  یقـشاع  رد  وت  يارجاـم 

طقف مشاب ، وت  یلع ِ  ماهدـنز  نم  وت  يارب  مزاسیم  اود  یقـشاع  اب  متـشادن  رگید  مهرم  هسوب  کـشا و  زج  وت  ياـج  ياـج  یلو  تسیمخز 
هناخ طایح  كاخ  وت ؟ ياهمشچ  رد  مغ ِ  اب  تسیچ  فیلکت  رگا  منک  رواب  ار  تاهتـسخ  دـنخبل  وت  ياوه  رد  مشکب  سفن  ات  راذـگب  نیمه 

*** يرکاذ رغصا  یلع   *** وت ياپ  ّدر  رگا  دشابن  نآ  يور  رب  تسین  هسوب  راوازس 

دنکیم هیرگ  نم  یناوج  نم و  رب  لگ ،

هب نامهم  تسین  هآ  ياج  ملد ، هب  مغ  تسه  هک  سب  زا  دـنکیم  هیرگ  نم  یناج  هتـسخ  هب  لـبلب  دـنکیم  هیرگ  نم  یناوج  نم و  رب  لـگ ،
منبش دناهتشگن  افوکش  زونه  نم  ياهلگ  دنکیم  هیرگ  نم  یناوتان  هب  وزاب  تسد  هداتفوا  راک  اپ و ز  هداتف  اپ  زا  دنکیم  هیرگ  نم  ینابزیم 

اب هدش ، نامک  دوخ  هک  نودرگ ، دنکیم  هیرگ  نم  یناوج  نیا  رب  يریپ ، هار  نایم  مزیخ  منیـشن و  مدق  ره  رد  دـنکیم  هیرگ  نم  ینابغاب  هب 
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هنیدم ادرف  دنکیم  هیرگ  نم  ینازخ  يهرهچ  رب  هوک  مشچ  هک  دزیر ، هک  تسین  راشبآ  نیا  دـنکیم  هیرگ  نم  ینامک  تماق  رب  اهربا  مشچ 
*** یناسنا یلع  جاح  داتسا   *** دنکیم هیرگ  نم  یناهگان  گرم  رب  ماهیرگ  ياوآ  دونشن 

هدش رثایب  مبش  همین  ياعد  ایوگ 

رحـسیب یلع  دنلب  بش  رگید  دـش  تونقیب  نم  ردام  زامن  رگید  هدـش  رتشیب  وت  يولهپ  نوخ  هک  ینعی  هدـش  رثایب  مبـش  همین  ياعد  ایوگ 
اب هچ  ماهدـیمهف  ماهدـید  هک  یگنر  هتخوس  ياهمخز  زا  هدـش  رمک  درد  وت  ناج  يالب  الاح  دوب  هدـیرب  تناما  هنیـس  مخز  حبـص ، زا  هدـش 

یشکیم رجز  ردقچ  ندز  سفن  تقو  هدش  رتخرـس  تنهریپ  نیمز و  يدروخ  ترتسب  يور  زا  يدشاپ  هک  مه  رابنیا  هدش  رد  تشپ  تندب 
*** یفطل نسح   *** هدش رسدرد  بجع  هتسکش  يهدند  نیا 

تسا دوز » ای  رید   » وتیب نم  لد 

شیوخ رب  هیکت  تسا  دورطم  باـتفآ  زا  هیاـس  تیور  زا  مکلپ  هداـتفا  رود  تسا  دوباـن  دوب و  هنییآ  وتیب  تسا  دوز » اـی  رید   » وـتیب نم  لد 
تسا دوخ  زا  نتفر  رد  مشچ  تسا  دولآ  هولج  وت  سابل  هک  نازرگنر  يوک  ییآ ز  رگم  تسا  دوهشم  تسد  ولهپ ز  درد  تسالب  يوگـشاف 

هچ دیـشک  رگا  لوط  تاهدـنخ  تسا  دود  زا  شباضخ  هلعـش  رـس  نم  شیوخ ز  فلز  هب  یتفرگ  ور  تسا  دور  ام  نایعیـش  زا  یکی  وت  وچ 
تـسوت تمارک  ياهدروخ  رگا  مخز  تسا  دوبهب  هب  ور  راگنا  تلاـح  درد  اـیوگ  هتفرگ  ار  دوخ  هار  تسا  دوز  اـم  قاذـم  رد  مه  رید  كاـب 

یمارح نیا  تشهب  هب  دـسریمن  مزیه  تشپ  تسا  دوپ  تاهلال  رات و  تکخیم  نهاریپ  هن  نت  هب  يراد  غاب  تسا  دوج  يهمعط  غاب  نیا  بیس 
*** یبارهس دمحم   *** تسا دورمن  بوچ  ز 

دناهتسکش ار  ترد  بوچراچ  هناخ  زا 

ار ترـسپ  لگ  رورغ  ینعی  دندز  تدشرا  رـسپ  لباقم  ًادـمع  دناهتـسکش  ار  تردـپ  جـئاوحلا  باب  دناهتـسکش  ار  ترد  بوچراچ  هناخ  زا 
رواب رپب  یمک  ردیح  هناخ  قشع  غرم  يا  دناهتـسکش  ار  تردپ ، دز  هسوب  هک  اج  ره  دـنکیم  درد  ترـس  فتک و  هنیـس  وزاب و  دناهتـسکش 

تهام دزرـس و  میخـض  يربا  دناهتـسکش  ار  ترمک  منکیم  ساسحا  تا  یلـاله  دـق  نتفر و  هار  زرط  زا  دناهتـسکش  ار  ترپ  هک  منکیمن 
اب دناهتـسکش  ار  ترـس  تسین  دـیعب  ًالـصا  دـش  هزات  نوخ  زا  رپ  هناش  ياههنادـند  دناهتـسکش  ار  ترت  مشچ  غورف  کـشیب  دـش  فوسخ 
ار ترب  گرب و  خاش و  یثلث ز  دندز  هبیط  رجش  رب  هک  یشتآ  ناز  دناهتسکش  ار  ترب  رود و  ياههنیئآ  خرس  ياههلال  زا  رپ  دوبک و  يرتسب 

*** یتوح رسای   *** دناهتسکش

وا تمارک  تزع و  همه  اب 

رد تشپ  رد  تفر  وا  تمامت  زا  دـندرک  هوکـش  بش  ای  نک  هیرگ  زور  امـش  هک  وا  تمالم  يهصرع  دـش  رهـش  وا  تمارک  تزع و  همه  اـب 
تماقتـسا دننبب  ات  میهاربا  لثم  دوب  رو  هلعـش  وا  تماما  يهولج  زا  یلاخ  دوشب  ناهج  دتفا و  رطخ  هب  وا …  تمالـس  یلع ، ادابم  ات  هناعاجش 

 *** ینامز دمحم  داوج  نیملسملاو  مالس  الا  تجح   *** وا تماقا  يهتسیاش  تسین  ایند  نیا  هاوگ  دش  لگ  رمع  وا 

دزوس مرپ  لاب و  مغ  زوس  زک  ماهناورپ  نوچ  هن 

کیدزن سک  چیه  ددرگن  رتهب  نامه  دزوس  مرـس  ات  اپ  رحـس  ات  بش  زا  هک  معمـش  نآ  نم  دزوس  مرپ  لاب و  مغ  زوس  زک  ماهناورپ  نوچ  هن 
مرتخد تسد  هک  مراد  نآ  میب  نم  یلو  بنیز  نم  نازوس  هنیس  رب  دوخ  تسد  دراذگ  دزوس  مرتسب ، رانک  دیآ  یـسک  ره  مناد  هک  رتسب  نیا 
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یلع ياپارـس  هَّللا ، نیع  مشچ  اـهنت  هن  دزوس  مرکیپ  ناـج و  زوس ، تقاـط  رادـید  نیا  هک  رگید  لـغب  رد  وناز  مولظم ! ربهر  يا  ریگم  دزوس 
گرب و مغ  ز  شدای ، منکیم  هگ  ره  هک  ار  لد  هویم  هدیـسران  تّما  دـندیچ  نانچ  دزوس  مرگید  عون  هب  ناـهنپ ، دـنکیم  نم  زا  وچ  دـیرگ 

*** یناسنا یلع  جاح  داتسا   *** دزوس مرب 

دتفایم منت  يور  مرس  تسیزور  دنچ 

يور هکل  ات  دنچ  دریگیم  مسفن  هار  هک  تاقوا  یهاگ  دـتفایم  مندـب  یهاگ  هک  تسین  نم  تسد  دـتفایم  منت  يور  مرـس  تسیزور  دـنچ 
کی لثم  مهدب  شناکت  تسیفاک  هدز  رـس  نم  تسد  دتفایم  منئمطم  مربب  الاب  هک  نم  دربب  الاب  همداخ  ارم  تسد  نیا  دیاب  دـتفایم  منهریپ 

تـسا لاـحم  هرفـس  نیا  رـس  دـتفایم  منزب  بنیز  هب  هیکت  رگا  نم  مدـش  راوید  هب  تسد  رگا  تسین  نم  تسد  دـتفایم  مندـب  راـنک  هخاـش 
دنچ دـتفایم …  منتخوس  نم و  زورید  داـی  ار  میوـم  هرگ  دـنیبب  زورما  هک  ره  دـتفایم  منـسح  مشچ  ود  هب  ممـشچ  هک  اـت  مشکن  تلاـجخ 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** مراد مک  ینفک  اما  مراد و  رسپ  ود  مراد  مغ  دوخ  لد  رد  نم  هک  تس  يزور 

راوید هب  یتسد  دراد و  ولهپ  هب  یتسد 

ياهمغ دوخ  مشچ  رد  دراد  هزات  یغاد  هزاـت ، يدرد  هظحل  ره  راوید  هب  یتسه  رداـم  هیکت  تسهداد  راوید  هب  یتسد  دراد و  ولهپ  هب  یتسد 
بل هب  یهآ  یهاگن  دراد  رد  راوید و  رب  هک  یهاگ  لماک  هام  نآ  زا  هدـنام  یلـاله  اـهنت  لـباقم  ياـیند  تسهریت  یبش  لـثم  دراد  هزادـنایب 

یتسد هناردام  تبحم ، اب  میـسن  نیا  هآ  ساتـسد  هب  یتسد  دراد و  ولهپ  هب  یتسد  ساسحا  قرغ  اـما  تسدرد  زا  زیربل  یهآ  درد  زا  دروآیم 
، هتسکش هتسخ  بش  همین  بش ، يراج  راوید  رد و  زا  هآ  سفن  ره  اب  يراد  هناخ  دش  وا  ساسحا  يهدنمرش  هناخ  يور  رب  رـس و  رب  هدیـشک 

هرگ هدروخ  هناش  يور  رب  دربیم  ار  شدوخ  ناج  هناروابان  دوریم  نوریب  هناخ  زا  توبات  هب  یتسد  دریگیم و  رـس  هب  یتسد  توهبم  تام ،
وا درد  رپ  لد  زا  هآ  اهتیل …  ای  هآ  وا  درد  رپ  لد  زا  هآ  یلع …  یسفن  شتـشهب  ناهنپ  دوشیم  ناهنپ  كاخ  رد  شتـشونرس  تبرغ  درگ  اب 

*** تفارش داوج  دمحم   *** هآ

نزب ترس  يوم  هب  ریگب و  ار  قاجنس 

هب یتـسد  ناـن  تخپ  ساتـسد و  شدرگ  تسا  سب  رگید  نزب  ترـسمه  هـب  دـنخبل  هتـشذگ  لـثم  نزب  ترـس  يوـم  هـب  ریگب و  ار  قاـجنس 
 …. هآ  … خرـس . هنیـس  يا  نزب  ترگنـسمه  هب  يرـس  تسدـش  شتقو  يربـیخ  ياـهرد  هدـننک  حـتف  زمر  يا  نزب  ترجعم  َرپ  ياـهكاخ 

یلع  *** نزب ترـس  يوم  هب  ریگب و  ار  قاجنـس  يوریم  هک  اـباب  یناـمهیم  هب  ـالاح  نزب  ترپ  مخز  هب  نک و  هیهت  مهرم  یلع  رپ  هتـسکش 
*** هرمآ

ناترکون هچ  ره  نازینک و  هب  ماهدرپس 

نیا رد  تسهدمآ  هچ  تسا  سای  زا  رپ  نایم  رد  یکی  وت  يوسیگ  هک  ناتربارب  رد  دنراذگن ، هنیآ  هک  ناترکون  هچ  ره  نازینک و  هب  ماهدرپس 
هظحل کی  يارب  یتح  هک  هداد  يور  هچ  ناترـسارس  زا  دیآیم  هنیآ  يادـص  یتفایم  هار  هب  هک  نیمه  ياهتـسکش و  ناترـس  رب  هناخ  جـنک 

راک هک  اهندز  هناش  تساجک  ناترسمه  بیرغ  ياهمـشچ  رانک  يرآیم  هیکت  راوید  هب  هک  تمنیبن  ناترجعم  هرهچ  يور  زا  دوریمن  بقع 
نیبب ناترجنح  هب  ات  هنیـس  زا  دسریم  تخـس  هک  ار  اهندز  سفن  نیا  دـنک  ریخ  هب  ادـخ  ناترتخد  بیجن  هشیمه  ناوسیگ  هب  دوب ؟! بش  ره 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** ناترخآ هب  ور  ياهسفن  ياپ  هتسشن  يدرم  يهتسکش  رورغ  هنوگچ 
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وش دنلب  انمت  نودب  ایب  بشما 

دنلب اج  زا  سفن  کی  هتسکش ، عمش  ع )  ) یلع ترسمه  یـشوخلد  يارب  يردق  وش  دنلب  اهنت  ریگب و  ار  راوید  وش  دنلب  انمت  نودب  ایب  بشما 
دنخب هک  ای  هدب  ناشن  ار  دوخ  يهرهچ  دنخب ، يردق  وش  دنلب  الاح  وت  تسا ، هدیـسر  شتقو  هوک  تسـشن  اپ  زا  وت  رانک  دـحا ، دـش  مخ  وش 

؛ ردام دـنکیم  هیرگ  طقف  وت  رطاخ  هب  اباب  وش  دـنلب  اما  نکب  ینکیم  راک  ره  ینکیم  هیرگ  طقف  هک  ترداچ  ریز  رد  وش  دـنلب  ای  نم  ردام 
يوت نیمز ، يور  تسین  وت  ياـج  وش  دـنلب  اـیرد ، رداـم  ریگن  ولهپ  تسینوخ  رهـش  نیا  لـحاس  ریگن ، ولهپ  وش  دـنلب  اـباب  رطاـخ  هب  مه  وت 

وـش دـنلب  اقـس  هدـش : کح  شادـص  يدرم  همقلع  شوماـخ  يهشوگ  تشذـگ ، يدـنچ  وش ***  دـنلب  اـهیبا  ما  كاـخ  يور  زا  اـههچوک 
*** قذاح یبتجم  ***

دحا يادهش  روبق  ترایز   - 5

منکیم زاب  نخس  هب  بل  هک  ات  هزمح  اب 

باب شیوخ  کشا  اب  وگ  تفگ و  هار  وا  رب  هتسب  شولگ  ضغب  دنکیم  زاب  نهد  هلان  هب  دحا  هوک  منکیم  زاب  نخـس  هب  بل  هک  ات  هزمح  اب 
هب رگا  یلاب  تسیلع  ییاهنت  يهنارکیب  هب  اهنت  دـنکیم  زاب  نسر  باتفآ  تسد  زا  وا  ياـههلان  يهمه  دوشیم  ریـشمش  دـنکیم  زاـب  نخس 
هب دنک  او  لغب  هریت  كاخ  هک  ادرف  دنکیم  زاب  ندب  رـس ز  مخز  ياهلگ  دوبک  يهنیـس  اب  دشکیم  هک  سفن  ره  اب  دنکیم  زاب  ندش  مخز 

*** ینامز دمحم  داوج  نیملسملاو  مالسالا  تجح   *** دنکیم زاب  نسح  نیسح و  رب  شوغآ  وا 

هچوک يارجام   - 6

رگیدکی تسد  هب  شلفط  ردام و  تسد   …و 

دیـسر تولخ  ياهچوک  يوت  ناور  هناخ  يوس  هب  رکیپ  ات  ود  رد  حور  کـی  ینعم  تسرد  رگیدـکی  تسد  هب  شلفط  رداـم و  تسد   …و 
تفر الاب  دیلپ  یتسد  دمآ و  رتولج  رـسالاب  دیدن  ار  ادـخ  دوبن ، یـسک  اهنت  يردام  لفط و  زج  هب  درک  هاگن  رتدـب  یلو  وربور …  زا  هعجاف 

همه دش  هایس  ردیح  ای  تفگ : دروخ  نیمز  تخس  هک  نیمه  شدنزرف  هاگن  شیپ  هچوک و  نایم  ردام  ادخ ! دز : داد  وا  كدوک  هک  دش  هچ 
شرداچ داتفین  هچوک  يوت  هک  داش  اما  هناخ ، هب  یکاخ  هتـسخ و  دیـسر  رَونیا  زا  ردام ! تفگ : ياهدزمغ  يادـص  درک  مگ  ار  هناخ  هار  اج ،

*** يرکاذ رغصا  یلع   *** رس زا 

هچوک رد  دیزویم  یمغ  دوب و  بورغ 

اّما بش  دوب و  بورغ  رات  اهنامـسآ  هریت  نیمز  هتفرگ  اوه  هچوک  رد  دـیرپیم  ياهعجاـف  کـلپ  هچوک و  رد  دـیزویم  یمغ  دوب و  بورغ 
رانک دوب  شتسد  هب  يرداچ  رپ  هک  یکدوک  هچوک و  رد  دیشکیم  دوخ  رپ  ياهتشرف  کیدزن  یگنس  راوید  ود  دادتما  رد  هچوک  رد  دیـسر 

یگنـس راوید  ود  دادتما  رد  هچوک  رد  دیـسر  نایاپ  هب  هار  هنوگچ  دیدیم  وا  مشچ  دوب و  نیمه  هناخ  ریـسم  هچوک  رد  دیودیم  دوخ  ردام 
دیشک هچوک  رد  دیزگیم  بضغ  بل ز  هک  نامه  يدرمان  درشفیم  دوخ  يهجنپ  مشخ  هب  هچوک  رد  دید  گنس  زا  همه  رفن  لهچ  کیدزن 

دینـشیم دوخ  ردام  يادص  یلیـس  اب  دیـسر  شزور  هب  هچ  دز ، هک  دش  هچ  هچوک  رد  دیپتیم  شلد  هنارتوبک  میدرگرب  هک  ایب  ردام ، رداچ 
تسکش و هراوشوگ  لثم  یلد  دوب و  بورغ  هچوک  رد  دیرب  ار  یسفن  ياهبرـض  هب  دمآ  ادص  مه  راوید  هک ز  دز ،؟ هک  دش ؟ هچ  هچوک  رد 

*** یفطل نسح   *** هچوک رد  دیپس  شیوم  هدش  یکدوک 
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مدیمهف رگج  غاد  تنحم  زا  راو  هلال 

رد مد  میایب  هک  ینآ  زا  لبق  تسین  ییاشامت  دوع  نتخوس  ربخ  مدـیمهف  رپس  يانعم  هکرعم  رد  هزاـت  مدـیمهف  رگج  غاد  تنحم  زا  راو  هلـال 
نآ یلو  مدرک  کش  یمک  هناش  نتـشادرب  تقو  مدیمهف  رمک  هب  یتفرگ  تسد  کی  هک  ات  تسین  وراج  یهتوک  تندش  مخ  تلع  مدـیمهف 
رد هک  ییادص  اب  مدیمهف  رـسپ  غاد  ایب » هضف   » نامه زا  تسهدش  هچ  ییوگب  هک  ات  شکم  ردقنیا  تمحز  مدـیمهف …  رگد  داتفا  هک  هظحل 

*** یمتسر نیسح   *** مدیمهف رد  مد  میایب  هک  ینآ  زا  لبق  هچوک  زا  دیسر  هناخ  نیا 

هچوک نیا  ياههیاسمه  یلحمیب  ز 

نیا ياجک  مریگب  هانپ  اـجک  ینیبیم ؟ نما  ياـج  مرـسپ  وگب  نسح  هچوک  نیا  ياوه  هیبش  هتفرگ  ملد  هچوک  نیا  ياـههیاسمه  یلحمیب  ز 
دوبک دـیمهف  دوشیم  تسد  نآ  زا  ناـکم و  نیا  زا  هچوک  نیا  ياـهتنا  میـسرب  دـنک  ادـخ  تسین  یهار  هناـخ  هب  اـت  ملد  زیزع  اـیب  هچوـک ؟

نم هب  هدـب  ار  مکدـف  يهلابف  هچوک  نیا  يارجام  زا  يوشیم  ریپ  هک  مدـنبلد  دـنبب  ار  تدوخ  مشچ  دیـسر ، هچوک  نیا  ياـنگنت  زا  موشیم 
یفطصم  *** هچوک نیا  يازسان  زا  دوشیم  بآ  هک  یئوگیم  هچ  دونشن  یلع  هک  دنک  ادخ  هچوک  نیا  يادخ  زا  یمک  سرتب  نزن ، درمان 

*** ّیلوتم

ردام کی  رفن ، دنچ  رذگ ، نیب  رس ، درد 

زا تسین  تینما  يرذگیم  تردپ  رهـش  يهچوک  زا  هک  يا  روآ  درد  لزغ  کی  ماهیفاق  ره  هدش  ردام  کی  رفن ، دنچ  رذـگ ، نیب  رـس ، درد 
هک یکاخ  يهچوک  ره  هب  نم  رتهب ! میوگن  هراسخر …  دمآیم و  شود  دمآ : متفرگ ، لاف  امـش  غاد  زا  بشید  رذـگب  رتعیرـس  هچوک  نیا 

! رپ نسحم  رد ، ردام و  ربخ ، هضف  رد ، مد  دـناهدمآ : شوج  هب  زاب  اههیفاق  هدـش ، هچ  ردام  متفایم  وت  داـی  هب  هاـگآ  دوخ  اـن  مراذـگب ، مدـق 
*** ینمهب مظاک  ***

تسین يرصتخم  مک و  هار  زج  هب  هناخ  ات 

هک یتشگ  ار  مرب  رود و  مدز  هک  یلاب  رپ و  زا  دـعب  تسین  يرطخ  اـجنیا  نک  ربص  ورب  هتـسهآ  تسین  يرـصتخم  مک و  هار  زج  هب  هناـخ  اـت 
رابنیا تنت  میدیـسر  هک  یتقو  تسین  يرـسپ  وت  زا  رتبوخ  هک  وت  نابرق  بخ  ینک  هیرگ  دنکن  هناخ  هب  میتفر  تسین ؟ يرپ  لاب و  زا  رثا  ینیبب 

زا تسین ؟ يرثا  رگید  هثداح  نآ  يهبرـض  زا  ینیبب  بوخ  اـت  وش  هریخ  مخر  هب  ـالاح  تسین  يربخ  الـصا  یهدیم  ناـشن  روط  کـی  دزرلن 
*** یمتسر نیسح   *** تسین يرمث  رگید  هدش  ینوخ  يهخاش  رب  تسادیپ  هرظنم  نیا  نم  شوگ  يرسور و 

دراد رمک  رب  تسد  هدش و  رتهتسکش 

زا ندرک  روبع  شاب  دوخ  بظاوم  بنیز  هک  تفگ  هیرگ  هب  دراد ؟ ربخ  نسح  اـیآ  هدـمآ ! شیپ  هچ  دراد  رمک  رب  تسد  هدـش و  رتهتـسکش 
 … دـشن مرداـم …  ارم  تسد  تفرگ  دراد  رـسدرد  موق  نیا  زا  نتفرگ  كدـف  دوـب  نشور  هتفرن  میارب  زور  هیبـش  دراد  رطخ  اـههچوک  نیا 
ربص و توکـس و  دراد  ربتعم  ياهدنـس  هدید  هچرگا  ادخ  یبن  رتخد  زا  هتـساوخ  دوهـش  دراد  رگج  نسح  دمهفب  رهـش  مامت  تشاذگن … 

ررـض یک  هچوک  نتخاس  ضیرع  دیوگ  لحم  نیا  رامعم  هب  دوبن  یـسک  درادرب …  راقفلاوذ  مردپ  رگا  یلو  شدوخ  ياج  هب  ادـخ  ياضر 
*** یمساق دیحو  *** ؟! دراد

رهظ زا  دعب  هبنشود  ناراب  ریز 
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دندیتلغ كاخ  يور  اهبیـس  داتفا  نیمز  رب  هیاسمه  نز  مدـید  ناهگان  هچوک  طسو  داد  خر  ملباقم  یقافتا  رهظ  زا  دـعب  هبنـشود  ناراب  ریز 
شتآ هچوک  مدرک  سح  دیـشک ، يدرـس  هآ  رارکت  دوشیم  راگنا  نم  رد  منادیمن  ار …  هنحـص  نیا  البق  رابغ  درگ و  ناـیم  رد  شرداـچ 

 … مرمک یمک  طقف  منامگ  هب  تسین  يزیچ  شاب ! مارآ  تفگ : هار  زا  دیسر  شکچوک  رسپ  هیرگ  رد  هیرگ  همیـسارس  هآ و  نیا  زا  تفرگ 
نامـشچ شیپ  دـش  اپ  نیمز  زا  تفگ و  یلع  اـی  یتخـس  اـب  دـناکت ، ار  شرداـچ  مرـسپ  دـنکیمن  هیرگ  درم  نکن  هیرگ  ریگب ، ار  نم  تسد 

مدید متفر و  هچوک  فرط  تسیک  هضور ي  يادـص  نیا  نک ! شوگ  متفگ  مردام  هب  ادرف  حبـص  دـش  اشامت  طقف  شیاه  هلان  ام  توافتیب 
! یتسار هچوک  رد ، هبنـشود ، ردام ، هیرگ ، تسا  کیرات  ردـقچ  اـم  يهچوک  ـالاح  منکیم  رکف  مدوخ  اـب  تسیکـشم  ياهناـخ  راوید  رد و 

*** یعقرب اضردیمح  دیس   …  *** تسا کیدزن  هیمطاف 

لالب ناذا   - 7

لالب لالم ، تعسو  نیرد  هتفرگ  ملد 

زا ربب  يوگب و  ناذا  درک  منیـشنمه  درد  اب  وت ، خلت  توکـس  لالب ! لالب ! ناذا  ار ، ادـخ  يوگب  ناذا  لالب ! لالم ، تعـسو  نیرد  هتفرگ  ملد 
زا تسیراج  نامز  رطاخ  رد  وت ، دای  زونه  لالب ! لانب ، نم  وچ  تبرغ  همه  نیا  يارب  ایب  هنتف ، رارش  زا  میرو  هلعش  وت  نم و  لالب ! لالم ، ملد 
وت رگا  ناذا  لالب ! لاؤس ، نینچ  باوج  تسین  توکـس  دـچیپیم ! ؟ هنیدـم  رد  ناذا  گناب  هرابود  لالب ! لابب ، دوخ  هب  نشور  هتـشذگ  نیا 

، لاجم نیا  زا  دعب  دهدن  تنمـشد  هک  دـیحوت  تماق  يادـنلب  هب  وگب  ناذا  لالب ! لالب ! ناوخب  ییاهر ، دورـس  ناوخب  دریمیم  زامن  ییوگن ،
هک باتفآ  وچ  تسهاتوک  قشع ، غاب  لـگ  رمع  هک  ناوخب  لـالب ! لاـصو ، هظحل  ِندـمآ  قوش  هب  نکاو  رپ  لاـب و  قشع ! مرح  رتوبک  لـالب !

دَنام نم  خرس  مشخ  اب  وت ، زبس  دورس  لالب ! لاحترا ، زیگنا  مغ  دورـس  ناوخب  تفگ  دیاب  چوک  ز  رجاهم ، غرم  يارب  لالب ! لاوز ، رـس  دراد 
( *** هناورپ  ) يدهاجم یلع  دّمحم  ! *** لالب لآ ، یلع و  يارب  راگدای  هب 

زوسناج عادو   - 8

درادن ناج  همین  زج  ناج  یلع  يا  ترامیب 

هلال نیا  تخیر  ار  مرب  گرب و  زیئاپ  میـسن  نوچ  مغ  درادن  ناهج  نیا  رد  ندنام  هدنز  هب  یلیم  درادـن  ناج  همین  زج  ناج  یلع  يا  ترامیب 
زا تبرغ  کـشا  هک  مهاوـخ  درادـن  نایـشآ  رد  ندـنام  قـح  هک  یغرم  دریگب  رپ  غاـب  نـیز  دریمب ، اـت  راذـگب  درادـن  نازخ  زا  ریغ  ناراـهب 

نابز نسحم  میاشگیمن  بل  نم  تشذـگب  هچ  رد  تشپ  رد  دـنادن  سک  راذـگب  درادـن  ناوت  متـسد  رگید  هک  ماهدنمرـش  مریگب  تاهرهچ 
نیب رد  نآ  رد  دوهی  یتح  دنناما  رد  هک  يرهـش  درادن  ناشن  شربق  دیدرگن  نایع  شردق  ارهز  هک  وگب  وا  اب  دـمآ  مغارـس  سک  ره  درادـن 

( مثیم  ) تسد میریگ  ملسم  ازج  زور  درادن  ناور  رـس  رگید  یحو  رازلگ  دیزیرب  اههلال  يا  دیئآ  رب  اههلان  يا  درادن  ناما  ارهز  دوخ  يهناخ 
( *** مثیم  ) راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا   *** درادن نادناخ  ام  زا  ریغ  هانپ  اریز 

نک ربص  ینامسآ  گنر  خرس  باهش  يا 

نم میضار  ییوت  نم  یشوخ  لد  اهنت  لاوحا ، نیمه  اب  نک  ربص  یناوتیم  ات  رتشیب  يزور  دنچ  نک  ربص  ینامـسآ  گنر  خرـس  باهـش  يا 
کی طقف  وت  نودب  نم  نک  ربص  یناوج  یلیخ  رفـس  نیا  يارب  وت  يوشیم  رفاسم  مدـیدیمن  مدرمیم  شاک  نک  ربص  ینامک  ّدـق  نیمه  هب 

مه ارم  دوـخ  اـب  يور  یم  ياهدرک ؟ ار  متـشک  دـصق  هک  وناـب  وـگب  بُخ  نک  ربـص  یناـمب  دـیاب  نم  قـشع  مناـمب  اـت  ورم  محوریب  مـسج 
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*** يرصان دمحم   …  *** نک ربص  یناوتیم  ات  رتشیب  يزور  دنچ  ورم  دشاب ، جرف  دیاش  نوتس  نآ  ات  نوتس  نیا  نک  ربص  یناشکیم 

ردام يرپ  لاب و  سفن  ره  رد  ینزیم  لمسب  وچ 

همه اهنت ، یلع  سکیب ، ام  هدرم ، هنیدـم  ردام  يردـیح  تسد  وت  رخآ  ام  تسد  زا  ورم  رداـم  يرپ  لاـب و  سفن  ره  رد  ینزیم  لمـسب  وچ 
مغ ردام  يرتهب  لگ  زا  وت  رخآ  هدش  یلین  ارچ  دمحا  يهنیس  يور  نآرق  يا  وت  يور  لگ  ردام  يروای  ار  وا  وت  اهنت  نانمـشد  نایم  نمـشد 

زونه لد  زا  تاهلان  مشوگ  هب  دـیآیم  راگنا  زونه  ردام  يردام  ار  ام  وت  رخآ  ورم  ردام  ورم  نک  یهاگن  مه  ام  رب  تسا  تخـس  يرداـمیب 
رب وت  ردام  يربیم  دوخ  هرمه  ار  ام  وت  متفگ  دوخ  هب  نک  يرکف  هدیدرگ  ینتفر  ردام  دـنتفگ  نم  هب  ردام  يرد  تشپ  وت  هک  منیبیم  راگنا 

نآرق وت  رخآ  اـپ  يداـتفا ز  یحو  ناتـسآ  رد  ارچ  رداـم  يرگنـسیب  رگنـسمه  ناـمه  اـباب  رب  وت  يدرک  رپس  ار  دوخ  نسحم  تیـالو  ظـفح 
هدولآ مثیم  هانگ  ردام  يربمغیپ  رتخد  اهنت  وت  رخآ  تفگن  نت  زا  تفرگ  ار  تناج  تشاد  ناج  نت  هب  ات  هریغم  ردام  يرثوک  ار  نینمؤملاریما 

*** راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا   *** ردام يرگنب  وا  رب  وت  رشحم  هصرع  رد  رگم  رتنیگنس  تسهوک  زا 

میدموا الاب  ملاع  زا  زور  هی  مه  اب  هک  ام 

ینودیم هیگنت  لد  زا  رپ  هصغ ، زا  رپ  هنوخ  نیا  وتیب  میدموا  اهنت  هگم  ام  يریم ؟ اهنت  ارچ  سپ  میدـموا  الاب  ملاع  زا  زور  هی  مه  اب  هک  ام 
دیاب منودیم  منیـشب ؟ دیاب  هنیآ  مودک  هب  ور  نیا  زا  دعب  منیبب ؟ ور  ادـخ  سکع  یک  يامـشچ  وت  هگید  هیگنر ؟ هچ  شابورغ  هنیدـم  وتیب 
اجنیا زا  منم  مشیم  یهاـم  نیرتاـهنت  يرب ، یتقو  منودیم  تسین  وت  ياهمدـق  ياـج  اـمدآ  نیا  يهچوک  تسین  وت  ياـج  هگید  اـجنیا  يرب ،
غارـس نیـسح  ادرف  هگا  ياو  نریگب  بنیز  رـس  ور  زا  وتهیاس  هگا  ياو  نریگب  بش  زا  وتتاجانم  روش  هگا  ياو  مشیم  یهاچ  رتوبک  مریم ،

مدای هشیمه  ت  برای » برای   » رکذ هنوخیم  مشوگ  وت  زونه  شادـص  یتسد  بایـسآ  هریگب  ردـیح  نسح ز  وتهَنوهب  هگا  ياو  هریگب  ردام 
*** نافارص مساق  *** ؟ همطاف ییاجک  مالس ! مگب : هنوخ  مایب  هک  هملد  ور  وزرآ  هی  طقف  هنودیم  ادخ  هنومیم 

مراد یتیصو  رخآ  مد 

رس زا  ار  تیصو  نیا  نیگنس  راب  رادیب  دوشیم  هنشت  بل  اب  مدنبلد  نیسح  اهبش  همین  راپسب  ترطاخ  هب  ناج  یلع  يا  مراد  یتیصو  رخآ  مد 
اب نیـسح  يارب  متخوس  رحـس  ات  بشید  شتبرغ  مدرک ز  هیرگ  راذـگب  وا  يارب  یبآ  فرظ  ملد  زیزع  شندـیباوخ  لبق  رادرب  نم  اههناش ي 

دوخ رتخد  يارب  تعاس  دـنچ  متفگ  ار  هتفگن  ياـهفرح  مداد  مبنیز  هب  ار  شنفک  نیـسح  يارب  متخود  نهریپ  زورما  ناوتاـن  تسد  نیمه 
وا رجنح  ریز  هب  نز  ياهسوب  نم  تین  هب  مهد  زور  رهظ  وا  روای  رای و  شاـب  ـالبرک  بنیز  ملد  يهویم  شمتفگ  متفگ  ـالبرک  جـنر  زا  طـقف 

*** یمساق دیحو   *** الببرک گرزب  نامرهق  نم  يهلیقع  رتخد  نک  ربص  ادخ  لثم  دنبب  ار  دوخ  مشچ  نیمز  يور  هب  شنداتفا  تقو 

ورم مرواییب  يهناش  هاگ  هیکت  يا 

مرـسمه تمنکیم  سامتلا  نم  نک  محر  هلاس  هن  هداس  یگدنز  رب  ورم  مرپ  لاب و  یمخز  هاگ  هسوب  يا  ورم  مرواییب  يهناش  هاگ  هیکت  يا 
مشچ ود  کشا  قح  هب  ارهز  نک  لوبق  ار  ممسق  تنماد  هب  متسد  ورم  مرح  زا  ایب  رون  هاگ  هلبق  يا  نکم  هیـس  یکاخ  رداچ  وچ  ارم  زور  ورم 

دوشیم یک  مسکیب  وت  نودـب  هک  ینکیمن  رواـب  ورم  مرـسمه  يا  موشیم  بیرغ  وتیب  هدـمآ  رد  وناز  هب  هک  نیبب  نکـش  ربـیخ  ورم  مرت 
سای هادی » تبت   » تسکش ار  ون  هقاس  هکنآ ز  ورم  مربیم  ورف  هاچ  هب  رمک  ات  رس  لد  درد  رهب  يورب  نم  روبص  گنس  ورم  مرواب  وت  ییادج 

*** یتمعن مساق   *** ورم مردام  يوش  بوخ  هک  اعد  مدرک  تفگ  داهن و  تشوگ  رد  شبل  یبش  بنیز  ورم  مرفولین  لگ  نم  دوبک 
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دزرلیم مندب  يورب و  يراد  دصق 

ربیخ يوزاـب  ادـخ  هب  نک  میاـشامت  بوخ  یلو  تسا  تخـس  هچ  رگ  دزرلیم  منت  وتیب  اـههنیآ  رداـم  دزرلیم  مندـب  يورب و  يراد  دـصق 
ات یتشگرب  مغ  هچوک  زا  هک  زور  ناـمه  زا  دزرلیم  منمچ  زاـن  هچنغ  هدـش  هچ  تسیچ ؟ تلع  وگب  وت  مغ  اـب  یمخز  لـبلب  دزرلیم  منکش 

یهوک دزرلب  دندیدن  زورما  هب  ات  دزرلیم  منهریپ  نم  نت  رب  ایئوگ  هداتفا  یلع  مادنا  هب  هزرل  ردـق  نآ  دزرلیم  منـسح  تبرغ ، تعاس  نیدـب 
*** يداوج دمحم  دیس   *** دزرلیم منت  زورما  یلو  مدوب  هوک 

ینادیم هتفگن  ار  ملد  فرح  هک  ییوت 

تـسد هشیمه  منک  هیرگ  دـعب  هب  بشما  زا  دـیآیم  تلد  یناـمیمن ؟! ماهدرک  يدـب  هدرکن ، ادـخ  ینادیم  هتفگن  ار  ملد  فرح  هک  ییوـت 
زیخ رب  اج  یمک ز  نم  یـشوخلد  يارب  یناهنپ  ربا  تشپ  درذگیم  هام  هس  نک  ارادـم  نم  ناج  دـم  رزج و  هب  یمک  یناشیپ  يور  هب  مریگب 
درد زا  وت  هک  یمطالت  یناشیرپ  زا  نک  مک  یمک  هناش  هب  مه  وت  دش  بنیز  ياههناش  وت  يریپ  ياصع  یناوخیم  هتـسشن  ار  تاهلفان  ردقچ 

نیــسح  *** ینادـنز يارب  رواـیب  هدژم  دـنخب  يردــق  ارم  نـک  دازآ  مـغ  طـیحم  نـیا  زا  یناـفوط  زوـنه  اـما  يرتـسب  نورد  ینعی  ینکیم 
*** یمتسر

يراد نم  ناج  دصق  رگم  هدرکن  ادخ 

مـشچ وت  نم ، مراد ز  نتخاـس  ارادـم و  مشچ  وت  زا  نم  يراد  نفک  رب  تسد  دوخ  شلاـب  ریز  هک  يراد  نم  ناـج  دـصق  رگم  هدرکن  ادـخ 
وت و وت  تبحص  يارب  هناهب  رازه  نم و  يراد  نم  یظفاحادخ ز  مالک ، کی  وت  کیل  مراد  زونه  هتفگن  فرح  رازه  يراد  نتخوس  اشامت و 

نتـسش رکف  وت  يراد  نتـشیوخ  تسا  تخـس  وت  عادو  اـب  هک  دوخ  تروص  وـچ  ارم ، مزیزع  زیرن  مه  هب  يراد  ندـش  ادـج  زک  نخـس  رازه 
اب وت  ردـقچ  رگم  نیـسح  هاگ  هسوب  حرـش  نیا  دـشکیم  لوط  هچ  يراد  ندـب  رب  زادـنا  لگ  مخز  هک  وگم  باوخب  بوخ  شابم و  تتخر 
وت تفر  دـهاوخن  يرغال  اب  هفطاع  سابل  يراد  نسحلاوبا  منیـشن  كاخ  هچرگا  مراد  همطاف  زاب  يدـش ، با  هچ  رگا  يراد  نخـس  ترتخد 
ادخ هب  دوخ  سمخ  وت  يراد  ندب  رب  زورما  وت  هک  ياهشعر  دـنک ز  بارخ  ار  رهـش  ياهلزلز  تساور  يراد  نت  هب  ار  شیوخ  يردام  سح 
نز درم و  يوکـش ز  هلان و  هک  سب  ار ز  وت  لاح  ياضف  درادـن  هیرگ  قاتا  يراد  نسح  یموثلک و  بنیز و  نیـسح و  لالح  لالح  يداد و 

*** یبارهس دمحم   *** يراد نهریپ  هنهک  نیز  وت  هک  یعقوت  دوز  هچ  دنروآرب  يریصح  هب  نایتاهد  يراد . . . . 

نک مافهچنغ  بل  ود  زا  مبیصن  لگ  کی 

ماتخ نسح  هب  مامت »  » ارم رعش  مایناگدنز  لزغ  علطم  نسح  يا  نک  مالس  ای  وگب  مالـس  خساپ  ای  نک  مافهچنغ  بل  ود  زا  مبیـصن  لگ  کی 
مامت نم ، رب  تسهتسب  وت  کلپ  ود  هب  نم  ضبن  هتسویپ  نک  مادتـسم  نم  رـس  رب  وت  ار  هیاس  نیا  بورغ  نکم  ردیح ! يهناخ  باتفآ  يا  نک 

مایق یسک  دهاوخن  هتسکشدق  ورس  زا  نک  مادص  هتفرگ  يادص  اب  راب  کی  شوگ ، هب  یلع  يادخ  يادص  مدیآ  ات  نک  مامت  ار  یهگن  نم !
رمع هفطاع  هاگن  کی  اب  نک  مالک  کی  تبل  ود  هرمه  رهم  زا  ینکیم  زاـب  نم  خر  رب  دـلخ  ياـهرد  نک  ماـیق  مک  نم ! تماـیق  تتماـق  يا 

داتـسا  *** نک مالتـسا  مرجح  اب  ایب و  بنیز ! تسیلع  دوسألارجح  شیوزاب  هبعک  نیا  نک  ماش  هب  یعولط  غورفرپ ! رهم  يا  شاـب  هراـبود 
*** یناسنا یلع  جاح 

مبش نیرخآ  رد  هدش  رتردقچ  تمشچ 
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دوشن رتغاد  هکلب  ات  ینکیم  یعس  تدوخ  کشا  لامتـسد  اب  مبطاخم ! اهنت  لد و  يهرفـس  نامهم  مبـش  نیرخآ  رد  هدش  رتردقچ  تمـشچ 
هک یمغ  ره  زا  نامب  وگن  میارب ، تسهدنامن  یئان  مبّذعم  ار ، تلد  هداد  باذـع  ملاح  مشکیم  هآ  رگا  تسین  هک  مدوخ  تسد  مبت  شزوس 
هدز کل  شور  رب  يهسوب  يارب  مبلق  مبنیز  ناج  وت و  ناـج  دـعب  هب  نیا  زا  یلو  اـهلاس  نیا  رد  هک  متـساوخن  يزیچ  مبلاـبل  نم  ینک ، رکف 
مامت مدرگ  وت  يادف  متـساوخیم  مبترم ؟ هک  نیبب  َو  نک  هاگن  ار  نم  ردپ  اب  ِتاقالم  هب  موریم  هک  الاح  مبل  يور  ار  وا  تروص  ِهام  راذگب 

*** يرکاذ رغصا  یلع   *** مبلطم هب  مدیسر  فالغ  يهبرض  اب  رمع 

نامب نامن  ندنام  نتفر و  نیب  ردق  نیا 

هب رگد  يردـق  وشم  ناور  برغم  بناج  هب  نم  دیـشروخ  نامب  ناوج  يا  تمغ  راب  نکم ز  مریپ  ناـمب  ناـمن  ندـنام  نتفر و  نیب  ردـق  نیا 
رپ يا  تسهتـسکش  ار  ام  وت  هآ  هتـسکش  لد  يا  نامب  نابغاب  یتناما ِ  رفولین  غاب  شکم ز  اپ  یلع  راـهب  ُهن  ناـمهم  ناـمب  نامـسآ  نیا  رطاـخ 

نیمز هب  رگد  وشم  یضار  نامب  نابزمهیب  لد  نیا  نیشنمه  يا  دنهدیمن  ممالس  ضرع  هب  لحم  رگید  نامب  نایـشآ  زا  شکم  رپ  هتـسکش 
ریخ راک  رد  نامب  ناکدوک  نیا  رطاخ  هب  اـیب  اـما  نزب  ینزیم  نیمز  هب  رگا  ارم  يور  ناـمب  ناولهپ  نیا  لد  اـب  وت  نکن  يزاـب  ورم  مندروخ 

*** یقلاخ برع  نسحم   *** نامب نامن  ندنام  نتفر و  نیب  ردقنیا  تسین  هراختسا  چیه  تجاح 

نابیرغ ماش   - 9

ار وت  ادصیب  یلع  درک  نفد  هک  بش  نآ 

نایـشآ يا  تسکـشیمن  اوجن  رهوگ  هاچ  شوگ  رد  ار  وت  ازع  رد  کلم  مشچ  درک  هیرگ  نوخ  ار  وت  ادـصیب  یلع  درک  نفد  هک  بش  نآ 
هرهز ياهک  میتخوس  درد  نیز  ار  وت  یفطـصم  رگا  تشادن  دوخ  هارمه  دوب  هدرب  تسد  زا  شمغ  ردپ ، ردام  يا  ار  وت  ات  تشاد  یلع  درد ،

وت يهنابش  نفد  ار  وت  ادخ  ریش  تریغ  دومن  ناهنپ  کشا  وچ  يدوب و  یلع  ياهدرد  سومان  ار  وت  یضترم  بش  تولخ  هب  دنک  نامتک  رینم 
ار وت  ارجام  زا  رپ  راهب  هدـجیه  نیا  یحو  غاب  رادـیپس  هناگی  يا  درک  مخ  ار  وت  اـفج  نیدـنچ  تسینـشور ز  داـیرف  دوب  وت  شهاوخ  اـب  هک 

یمامت زا  تساوخیم  رویغ  رطاف  ناک  همطاـف  داـهن  تماـن  ار  وت  اـپ  مسجم ز  درد  هس  نیا  تخادـنا  یلع  تبرغ  ردـپ ، قارف  نید ، فیرحت 
غیرد يا  رخآ  كدـف ، ياهب  رد  دـنداد  ار  وت  اعد  تارف  درکن  شطع  عفر  دروخ  هطوغ  دـنچ  ره  وت  حور  کشا  طـش  رد  ار  وت  ادـج  ملاـع 

هناخ ناهج  درد  يافـشلاراد  ار  وت  افـشلاراد  هب  دـنربیم  هیرگ  اـب  ناگتـشرف  اـب  یلع  ياهتـسکش و  ولهپ  ار  وت  ـالبرک  هرتسگ  هب  ياهناـخلگ 
( *** دیرف  ) یبسامهط رداق   *** ار وت  اجک  منادن  دنربیم  هناخ  نیز  تسیلع 

باوخ رد  دش  قرغ  وچ  لوا  يهفوک  هنیدم 

يارب هام  كزاـن  لـاله  زا  یمک  رون  ریز  هب  باـت  بت و  زا  داـتف  شومخ و  تشگ و  شومخ  باوخ  رد  دـش  قرغ  وچ  لوا  يهفوک  هنیدـم 
لد يهّلچ  اهر ز  ار  شنیسح  بنیز و  رس  داد  هنیس  هب  ار  شنیـش  روش و  دروخ  ورف  ضغب  وچ  ع )  ) نسح هاچ  زا  دیـشکیم  بآ  یلع  لسغ 

دینک هیرگ  دـنلب  ادابم  تفگ  هیرگ  هب  دیـسوب  ار  شیوخ  ياهلگ  کیاکی  یلع  دـندرکیم  هاـگن  رداـم  یمخز  مسج  هب  دـندرکیم  هآ  ریت 
ییادـخ تسد  هب  هزرل  داتف  رپرپ  یلین  سای  نآ  نتـسش  يارب  ارهز  اـی  تفگب  لـسغ و  هب  درک  عورـش  ادـخ  ياـنث  زا  سپ  ربیخ  رد  يهدـننَک 

هک ومه  دیکات  یسب  دوخ  لافطا  هب  تشاد  هک  ومه  دیشک  هنایزات  راثآ  رب  شیوخ  تسد  وچ  دیشک  هنابز  شلد  رارـش  کشا  قاس  ردیح ز 
درک هیالگ  هدیرب  هدیرب  یلع  داتفا  سفن  زا  راوید و  هب  داهن  شرس  دایرف  هلان و  هب  لسغ و  تسد ز  دیشک  دینک  توکـس  نم  نازیزع  تفگ 
ردـق هچ  متفگیم  وت  اب  شیوخ  لد  درد  هک  ینم  متفـسیم  کشا  توقای  وت  شیپ  هک  ینم  زارمه  ارم  یلکـشم  ره  هب  هشیمه  ياهک  زاـغآ 
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*** یمیرک دومحم  جاح   … . *** هدش هتسکش  يوزاب  نآ  زا  یتفگن  یلو  هدش  هتسب  تسد  رهب  يدز  هلان 

دنتشادرب ار  توبات  بش ، همین 

نیا نامـسآ  تفه  نت ، تفه  نآ  یپ  زو  ناور  رکیپ  کـی  لاـبند  نت ، تفه  دنتـشاذگب  اـههناش  رب  مغ  راـب  دنتـشادرب  ار  توباـت  بش ، همین 
زرَو و رهِم  هَم ، يا  بشما  یلع  ارهز و  عییشت  ًانطاب  یلو  رکیپ  کی  عییشت  ارهاظ  وا  لابقتسا  هب  دمحا  فرط ، نآ  وا  لابند  لُسُر  لیخ  فرط ،
، کشا قمر  اپ  هداد ، تسد  زا  رون  مشچ ، یلع  لامآ  كاخ ، رد  دوریم  یلع  لاح  رب  دنیرِگ  اهربا  باتفآ  شیاپ  شیپ  دنیبب  ات  باتب  شوخ 

ولگ رد  ناهنپ  ضغب  درـس و  ِهآ  تشاد  شود  يور  توبات ، ياهدرم ، تشاد  شوماخ  بل ، دایرف و  همه  لد  قفـش  نوچ  شیور ، باـتهم  رب 
، شیادف ناج  نم  ناج  دشاب  هدرزآ ، نت  نیا  رتهتسبرس  ار ، رارسا  دیربیم  رتهتسهآ  ناهرمه ، يا  هآ ؛ هآ  وگ  تفگ و  مرگ  هّدع ، نآ  اب  دوب 
ار ما  یتسه  رت  مافلگ  هدش  لگ ، نیز  نم  کشا  تسا  نم  ردب  نیا  غاد و  زا  لاله  نم  تسا  نم  ردقلا  هلیل  نیا  ناهرمه ، نم  نابرق  هدش  وا 

نم فحصم  تشاد  هحفَن  ناوضر  غاب  نم ، لگ  نیز  تسین  ربص  زامن  زا  ریغ  ياهراچ  تسین  ربا  مشچ  هب  مکشا ، ِتعـسو  رت  مارآ  دیَربیم ،
*** یناسنا یلع  جاح  داتسا   *** دینک مکاخ  وا  ِهارمه  ناهرمه ، دینک  مکاچ  لد  جرخ  یمهرَم  تشاد  هحفص  هدجه  دوب و 

نم ياو  يدیشک  هلبق  يوس  اپ  یتسب  هدید 

وت ات  یلو  مدـیزرلن  مد  کی  دـحا  بازحا و  هب  نم  نم  يارهز  نک  زاب  ار  دوخ  مشچ  مدرمن  ات  نم  ياو  يدیـشک  هلبق  يوس  اپ  یتسب  هدـید 
بل اهزور  نم  ياج  رگید  تسین  هنیدـم  مدرمیم  شاک  نورب  دـمآیم  هنیـس  زا  سفن  اب  مناج  شاک  نم  ياپ  تسد و  دـیزرل  اـپ  يداـتفا ز 

زا يدروخ و  نیمز  وت  تفرگ  نم  زا  ارم  ناج  رگدادیب  ذفنق  نم  ياهبش  هلان  یتح  هتشگ  لد  رد  سبح  شومخ  مزوسیم  دایرف و  زا  هتسب 
نم رمع  یمامت  وت  يازع  رد  نم  يایند  نم  مشچ  رد  دش  هریت  تبیصم  نیز  هایـس  دش  یلیـس  ربا  زا  تتعلط  باتفآ  نم  ياضعا  ادج  دش  مه 

يالیواو هظحل  کی  رگج  زا  دیاین  ات  یبل  يدوشگن  يدـیچیپ و  درد  زا  دوخ  هب  وت  نم  يایحا  بش  بش ، ره  هدـش  وت  قارف  اب  راضتحا  دـش 
هتفگان و هصغ  دوب  ادـیپ  وت  راعـشا  رد  هک  مثیم  ابحرم  نم  يارمح  هلال  نم  هچنغ  فک  زا  تفر  دـندز  شتآ  ارم  ياـهوزرآ  غاـب  فیح  نم 

*** راگزاس اضرمالغ  جاح   *** نم يادیپان  ياهمغ 

دیسر نم  هب  اهمغ  یمامت  شنتفر  اب 

هب انمت  دیسر و  وا  هب  نتفر  مینک  رفس  مهاب  هک  دوب  رارق  لوا  دیـسر  نم  هب  اج  کی  همطاف  هام  ود  درد  دیـسر  نم  هب  اهمغ  یمامت  شنتفر  اب 
درد ترـسح ز  مروایب  شیارب  بیبط  دشن  رخآ  دیـسر  نم  هب  یمظع  تیالو  همطاف ، اب  مدشیم  خیرات  يهدروخ  تسکـش  وایب  دیـسر  نم 

شالت هنوگچ  هک  دوریمن  مدای  دیـسر  نم  هب  اهاط  ترـضح  يور  تلجخ ز  دیرخ  ناج  هب  ار  الب  هک  دش  دیپس  ور  وا  دیـسر  نم  هب  اهیباما 
هب نیتسآ  دنچره  دیـسر  نم  هب  ای  یبن  هب  ای  ادـخ و  هب  ای  شاهتـشذگ  دوخ  زا  یناگدـنز  لوط  رد  دیـسر  نم  هب  ادـعا  يهنایزات  ریز  رد  درک 
زا دیـسر  نم  هب  ارهز  نتـسش  هک  ملد  زا  ياو  دوبن  یلع  عفن  هب  هناخ  راک  میـسقت  دیـسر  نم  هب  يربک  بنیز  يادص  اما  دـندزیم  هلان  ناهد 

اهبش يهشیمه  يرادیب  دناهتفخ  مارآ  تحار و  هنیدم  لها  دیـسر  نم  هب  یلاعت  يادخ  زا  تیلـست  نفد  تقو  هب  سکیب  مدوب و  بیرغ  سب 
*** يردیح داوج   *** دیسر نم  هب  ادیوه  دوب  هک  سب  شمخز ز  وا  مخز  هب  مدیشک  شیوخ  تسد  هکنیا  هن  دیسر  نم  هب 

میتشاد ردام  هناخ  رد  ام  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 

هک ام  یلو  درادرب  زور  شزیزع  مسج  یـسک  ره  میتشاد  رونم  شراسخر  رادید  زا  هدید  میتشاد  ردام  هناخ  رد  ام  هک  يزور  نآ  شوخ  يا 
ار نسحم  شاک  میتشاد  روای  هچوک  نایم  رد  ار  یکی  ام  دـندز  ار  ام  ردام  اـهنت  هک  يزور  نآ  شاـک  میتشادرب  بش  هب  ار  دوخ  رداـم  شعن 
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كاخ هب  شـشوغآ  ياج  میدـش  ردامیب  میتسناد  هک  تعاس  نآ  شاک  میتشاد  رپرپ  يانعر  لگ  نآ  زا  راگدای  ياهچنغ  ام  اـت  دنتـشکیمن 
یلاح نآ  رد  ایند  زا  تفر  ام  ردام  میتشاد  رد  نیا  تشپ  ولهپ  هتـسکشب  يردام  ام  هک  ام  لاح  هب  دیرگیم  راوید  ورد  نیا  میتشاد  رتسب  هریت 

*** راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا   *** میتشاد ربمیپ  ربق  رس  شلاح  رب  هیرگ  ام  هک 

اغیرد بش ، زا  ياهمین  هتشذگ 

ات ناغف  شوماخ  تسارآنمجنا  عمـش  هک  شوماخ  تسالوم ، هناخ  غارچ  اغیرد  بل ، رب  بش  ِناج  هدیـسر  اـغیرد  بش ، زا  ياهمین  هتـشذگ 
! اتفگش توبات ! تسد  هتفرگ  ار  شتـسد  هک  توهبم  تستام و  نانچ  مغ  نیز  یلع  تفریم  توبات  اههناش ، يور  هب  تفریم  توهال  ملاع 

لگ يا  هک : تفگیم  دیرابیم و  هدید  زا  کشرس  تفُـسیم  توقای  شرت  ناگژم  هب  يریگتـسد ! ارهز ، توبات  دنک  يریلد  نآ  اب  یلع ، زا 
شیوخ زا  شمتام  رد  نانچ  درادـن  یمارـالد  وتیب  یلع  درادـن  یمارآ  لد ، وت  زا  ادـج  میوب  توباـت  زا  وت  يوب  رگم  میوب  توب  اـت  یتسین 
ناـبیرگ یباـتیب ، ار ز  یلگ  دزاـس  ناـهن  لـگ  ِریز  هک  ار  یلبلب  بش ، لد  رد  هدـید  هک  تفریم  شیوـخ  ریغ و  مشچ  زا  نوـخ  هک  تفریم 

مغ هب  ار  دوخ  لد  دـیچ  دـبا  ات  دوخ  متام  طاسب  دـیچ  دـحل  تشخ  دوخ ، تسد  اـب  یلع  درکیم  كاـخ  ریز  هب  ار  یناـهج  درکیم  كاـچ 
رپ دوخ  ناماد  نآ  زا  یلیـس ! دروخیم  یلع  راسخر  هب  یلین  هدـیدرگ  خر  نآ  ییوگ ز  وت  درکیم  زاـب  ارهز  يور  زا  نفک  درکیم  زاـسمد 
ریز هب  ار  دوخ  لُگ  درک  نارکیب  رحب  هرطق ، رد  ناهن  درک  ناهن  ار  ارهز  كاخ  رد  یلع ، درکیم  هلان  شدنبدنب  ین ، نوچ  هک  درکیم  هلال 

باتیب لد ، زوس  زا  نانچ  شراک ! دوب  شتآ  بآ و  اب  یلع  شرازم  عمـش  نورد ، زوس  زا  دش  دید  نازخ  ار ، یناگدـنز  راهب  دـید  ناهن  لِگ 
هدـید شرازم  كاـخ  رب  وـچ  درکیم  بآ  هرطق  هرطق  ار  یلع  درکیم  باـتیب  شاهـناورپ ، مـغ  دـشیم  بآ  وا ، یتـسه  عمــش  هـک  دـشیم 

یلع دـمحم   *** تسب یلع  تسد  وا ، دـعب  نمـشد  هک  تسد  ادـخ ، تسد  زا  دریگ  وا  رگم  تخوسیم  هلعـش  ناـیم  رد  اپارـس  تخودیم 
( *** هناورپ  ) يدهاجم

مرس رب  تشم  کی  وت  يور  كاخ  تشم  کی 

یمامت رد  هدـیچیپ  وت  يوب  رطع و  ارم  تسهدرک  هناوید  مربارب  رد  ییوت  هک  منکیمن  رواب  مرـس  رب  تشم  کی  وت  يور  كاخ  تشم  کـی 
زونه نم  هکنیا  اب  تسـشن  منت  رد  ياهلزلز  وت  نتفر  اب  مرحیب  هام  یلع  هیبش  ياهمولظم  نم  ياو  هنابیرغ ؟ نفد  ءاـسنلاریخ و  مرطعم  يا  نم 

اب یلو  دکچیم  نم  رـسارس  زا  هیرگ  نوخ  مرتهب  هک  یتفگ  هدزبت  درز و  رامیب و  ناتلاح ؟ تسا  روطچ  باوج  رد  راب  ره  مربیخ  درم  نامه 
راک نیرتتخس  وت  زا  ندنک  لد  مربیمن  ییاج  هب  هار  زاب  هن  اما  موش  کبس  مناوخب  هضور  هک  رگا  دیاش  مربیمن  ییاج  هب  هار  کشا  لیس 

*** يرکاذ رغصا  یلع   *** مرس رب  تشم  کی  وت  يور  كاخ  تشم  کی  تسا  ملاع 

دنکیم هیرگ  تنحم  زا  مه  ادخ  بشما 

تنهریپ ریز  نوخ  اب  ترـسمه  مشچ  وت  نداد  لسغ  ماگنه  دـنکیم  هیرگ  تنت  رانک  یـضترم  ای  دـنکیم  هیرگ  تنحم  زا  مه  ادـخ  بشما 
یتقو نفک ؟ لد  رب  درذـگیم  هچ  وگب  بشما  دـنکیم  هیرگ  تنتخوس  يارب  یهاگ  شدوخ  ییاـهنت  تبرغ و  يارب  یهاـگ  دـنکیم  هیرگ 

درب دای  ار ز  دوخ  يهصغ  مامت  بنیز  دنکیم  هیرگ  تنسح  ياهشوگ  هتسهآ  یلع  هنابیرغ  ياههیرگ  زوس  زا  دنکیم  هیرگ  تندب  رب  سابل 
*** يودهم نسحم   *** دنکیم هیرگ  تنفکیب  نیسح  سب  زا 

وت يوشتسش  درذگیم  دنک  هچ  ارهز !

ياهراهب و هدجه  دروخیمن  ّتنس  هب  دیپس  يوسیگ  نیا  وت  يوم  هب  مدیسر  هزات  تسا و  بش  همین  وت  يوشتـسش  درذگیم  دنک  هچ  ارهز !
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هنوگچ اما  تسوت  يارب  الصا  نم  يرثوک  یقاس  وت  يوربور  مدش  هتـسکش  ماهنییآ  يوشیم  ریثکت  وت  راب  رازه  نم  رد  وت  يوم  تسا  دیپس 
وت ياپ  هب  اپ  اههلحرم  مامت  رد  يا  وت  يوب  رطع و  دوش  شخپ  هنیدـم  رد  ات  منزیم  بآ  ار  وت  کشخ  ياـهگربلگ  وت  يور  هب  مزیرب  بآ 

*** نایفیطل ربکا  یلع   *** وت يوک  هب  وک  موش  هک  ربب  ارم  دوخ  اب 

تداهش زا  دعب   - 10

؟ منک هچ  مناج  هب  هداتفا  یشتآ  منک ! هچ 

هـشیمه يا  يدوب  مهار  هب  مشچ  طقف  رهـش  نیا  رد  وت  منک ؟ هچ  مناشنن  هدـید  ود  بآ  زا  شتآ  منک ؟ هچ  مناج  هب  هداتفا  یـشتآ  منک ! هچ 
هب هناخ  دجسم و  هر  رد  منک ؟ هچ  منایم  هب  هتفرگ  تمس  شش  مغ ز  وت  يهشوگ  رگج  راچ  نم و  هناخ  يهشوگ  منک ؟ هچ  منارگن  منارگن ،

مراک هب  هدروخ  یهرگ  تساوخ  نم  زا  کمک  تشاد  یهرگ  سک  ره  هک  نم  منک ؟ هچ  منابز  درو  هدـش  عقوم  نامه  زا  مدروخیم  نیمز 
*** یناسنا یلع  جاح  داتسا  *** ؟ منک هچ  منادن  هک 

تسین وت  ییالال  هک  تسهدربن  شباوخ 

متاـم يارب  ییاـج  شا  هنارتخد  رگج  رد  هک  منکیم  سح  تسین  وت  ییاـیور  يهنارداـم  شوغآ  تسین  وت  ییـالال  هک  تسهدربـن  شباوخ 
وا زج  وت  زامن  رداچ  هب  تونق  نیا  دـیآیم  تسین  وت  ییامعم  ربق  ناشن  هکنیا  تفگ  زاب  تسه  اج  همه  تردام  هک  متفگ  تسین  وت  ییایرد 
هک هصغ  ریغ  هب  بنیز  تسین  وت  ییاحیـسم  تسد  هیبش  یتسد  یلو  مدز  شیوم  هب  هناش  بوخ  هکنیا  اب  تسین  وت  ییارهز  بنیز  هک  یـسک 

تـسین وت  ییالوم  ردـیح  درم ، ریپ  نیا  مربیم  ساتـسد  هب  تسد  غیت ، ياـج  نم  تسین  وت  ییاریذـپ  ياههرفـس  هک  ـالاح  دروخیمن  يزیچ 
*** رابکبس نیما  دمحم  ***

شاب روبص  اهیبا  ما  رادهنیئآ 

روبص اشامت  درس  توکس  نیا  رد  تسیلالمیب  مغ  درد و  ریسا  ایند  شاب  روبص  ایند  يهزور  ود  نیا  رد  بنیز  شاب  روبـص  اهیبا  ما  رادهنیئآ 
یتبحـص ز ای  تردارب  اب  نحم  قرغ  ياهزور  نیا  شاـب  روبـص  اـباب  تبرغ  راـنک  اـما  نک  هیرگ  تساوخ  تلد  هچ  ره  تسین  هک  اـباب  شاـب 

اوادـم بیبـط و  زا  نم  راـک  شاـب  روبـص  اـهنت  هفطاـع  بورغ  نیا  رد  ترداـم  یمخز  يوـلهپ  نزن ز  یفرح  شاـب  روبـص  اـی  نکم  هچوـک 
لوا هزات  زورما  شاب  روبص  ار  نم  رداچ  ریگب  رس  رب  دنکیم  هک  ردام  يهناهب  تلد  یهاگ  شاب  روبص  ارهز  هدش  ینتفر  راگنا  تسهتشذگ 

دیـشروخ شاب  روبـص  اهمغ  يرارقیب و  لت  رب  البرک  نابایب  هب  يوریم  زور  کی  شاب  روبـص  اجنیا  زا  مدیـشک  رپ  هک  ادرف  مرتخد  تسهار 
روبـص ارهز  لد  رطاخ  هب  اما  نم  ياج  هسوب ، نزب  هدـیرب  رجنح  رب  شاـب  روبـص  اـما  دوریم  هزین  يور  رب  وت  مشچ  شیپ  نم  يهتفرگ  نوخ 

حور تسوت  شود  يور  ملع  دـعب  هب  البرک  زا  شاب  روبـص  ـالوم  بتکم  ياـپ  هب  ناـج  اـت  تسا  بنیز  هب  رداـم  تیـصو  نیرخآ  نیا  شاـب 
*** یمیحر فسوی   *** شاب روبص  يربک ! بنیز  هسامح !

وت يادصیب  هلان  ملد  رد  هدنام  یتفر و 

لوط هب  یلع  یتسیرگ  یلع  رهب  یتشاد  تایح  ات  وت  وت  ياعد  ناج  همطاف  دش  باجتـسم  دوز  هچ  وت  يادـصیب  هلان  ملد  رد  هدـنام  یتفر و 
تداهش دعب  وت  ياج  هب  نم  تروص  يدشیم  دوبک  شاک  نم  سای  گرب  هب  همطل  دز  دیـسر و  نازخ  تسد  وت  يارب  دنک  هیرگ  دوخ  رمع 

رد تشپ  هاـنگ  هچ  اـب  نم  دوجو  همه  نکر  نم ، دوبن  نم و  دوب  وت  يادـص  مونـشیم  فرط  ره  هب  مرگنیم  موشیم  هناـخ  دراو  نوـچ  وـت 
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دوشگ ناج  راثن  اب  هک  ییوت  وت  يامنادخ  يور  لگ  ریز  تفر  هچ  بش ز  ياهتـسب  هدید  ود  زور  ياهتـسشن  اپ  زور ز  وت  ياههدند  تسکش 
ریز وت  وت  يادـف  دوش  یلع  یلع ، هر  ییادـف  يدـش  یلع  رپس  مه  يدـش  یلع  هرز  مه  وت  ياشگهرگ  تسد  ارم  هتـسب  يوزاـب  نانمـشد  نیب 
هراپ ناج ، رارـش  اب  هتخیر  تمثیم  هک  نک  لوبق  تمتام  کشا  هب  مسق  وت  يافق  رد  هدیود  نینزان  لفط  راهچ  نم  يافق  رد  هدیود  اههنایزات 

*** راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا   *** وت ياپ  هب  لد 

؟ یلع رسمه  رگم  كاخ  هب  رس  تشاذگب 

تاهدشمگ رازم  دشاب  رمع  مامت  بش ، لد  ياههمین  هن  اهنت  یلع ؟ رس  رب  هدش  بارخ  نامسآ  ای  یلع ؟ رسمه  رگم  كاخ  هب  رـس  تشاذگب 
هب ار  وت  دزیم  مامت  تدـش  اب  هک  کشخ  هریغم  تسد  یلع  رگنـسیب  هشیمه  رگنـسمه  داتف  اپ  نمـشد ز  همه  نآ  نیب  هک  ادرد  یلع  َِرب  رد 

بنیز ار  وت  ییاهیباما  ثرا  تسهدرب  یلع  رتخد  نسح  نیسح و  ردام  دش  داد  تسد  ار ز  دوخ  ردام  هک  ياهظحل  زا  یلع  رتمشچ  ود  شیپ 
هک نک  اعد  غارچیب و  وت  ربق  یلع  رورپمغ  لد  رطاخ  هب  بش  ره  ار  هآ  کشا و  دـنک  سبح  هنیـس  مشچ و  رد  یلع  رداـم  یلع  يارب  هدـش 

کشا و زیرب  مثیم  یلع  رواییب  روای  وت  ههامشش  دوب  هتـشگ  هناخ  رد  تشپ  هک  نیبب  تبرغ  یلع  رکیپ  دوش  بآ  وت  تبرت  رب  عمـش  وچمه 
*** راگزاس اضرمالغ  جاح  داتسا   *** یلع رثوک  ادف  تشگ  هک  ناوخب  رثوک  شورخ  رگج  زا  رآرب 

ینک اود  ار  ملد  ياهدرد  درگرب 

ایسآ ام  يهرفس  يارب  مدنگ  شیوخ  يردام  يهمه  اب  هک  ات  درگرب  ینک  اور  ار  مرگج  تجاح  هب  تجاح  ینک  اود  ار  ملد  ياهدرد  درگرب 
ارب ور  ارم  هک  ات  هناخ  درگرب  موریم  هاچ  رـس  هتفرگ  ملد  یلیخ  ینک  ادص  ینیبب ، هرابود  ارم  دیاب  منک  ادص  منیبب ، هرابود  ار  وت  دـیاب  ینک 

هرابود ات  درگرب  دنروخیمن  يزیچ  وت  نودب  اههچب  نیا  ینک  ار  هیاسمه  شرافس  تدوخ  زا  لبق  تا  هشیمه  لاور  قبط  هک  ات  درگرب  ینک 
زاین الصا  وت …  رازم  شبن  تین  هب  متسه و  نم  ینک  اههچب  نیا  هب  راختفا  هک  دیاب  شابم  متحاران  وت  دنبقارم  نم  زا  ینک  او  هرفـس  تدوخ 

طرـش اب  تسا  نم  اب  تدنلب  میرح  تیلوت  ینک  اعد  میارب  هرابود  هدـش  شتقو  ماهتـسشن  تکاخ  رـس  رب  راقفلاوذ  اب  ینک  انتعا  یمک  تسین 
*** نایفیطل ربکا  یلع   *** ینک انب  ار  مفجن  وت  هکنیا 

 … زا هیرگ  يادص  بشره  دسریم 

وت دعب  هتخوس  یهام  دای  اب  دوشیم  میخو …  ملاح  منیبیم و  ار  هام  هتخوس  یهانپ  رـس  فقـس و  ریز  زا …  هیرگ  يادص  بشره  دسریم 
میارب وت  زا  یتفر و  هتخوس  یهار  هب  منامیم  هریخ  لغب  رد  وناز  زور  ره  وت  دعب  هتخوس  یهاچ  قمع  رد  مکچیم  ماهتـسخ  یمیـسن  بشره 

نایم رد  دـنکیم  ییامندوخ  دراد  خـیم  هتخوس  یهانگیب  قشع  غرم  رپ  رطع  ماهناخ  رد  دزویم  هتخوس  یهایـس  رداچ  کی  هدـنام  راگدای 
یحابـص نیدـنچ  کی  هدـنام  یلع  رمع  زا  نک  رواب  یتفر و  هتخوس  یهاپـس  اـب  بش  لد  رد  هدـمآ  تهاـشداپ  هکیلم  يا  هتخوس  یهاـگلتق 

*** یسابرک ناسحا   *** هتخوس

درادن رای  نم  لد  میوج  هک  يرای ز 

هتشگرس فسوی  نیا  تسهدینشن  ار  ملد  فرح  یسک  هاچ ، زج  درادن  راد  هگن  زار  کی  مرحم و  کی  درادن  رای  نم  لد  میوج  هک  يرای ز 
لد هک  تسادیپ  اهبش  لد  رد  یلع  ناهنپ  يهلان  زا  درادن  راک  یـسک  هلال  لد  غاد  اب  دتفا  نمچ  رب  ملد  زوس  زا  يوترپ  رگ  درادن  رادـیرخ 

رد و راشف  بات  لگ  دیسیونب  قیاقش  گرب  يهیشاح  رب  درادن  راتسرپ  رامیب  رفولین  غاب  نیا  رد  هک  دیایب  دییوگب  هّضف  اب  درادن  رادلد  دراد و 
( *** قفش  ) هداز روفغ  داوج  دمحم   *** درادن راوید 
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عیقب  - 11

ارهز دربیم  يراظتنا  مشچ  سب  اهبش ز  نیرد 

لدیب ِنم  زا  اهنت  هن  دوخ ، رابکـشا  مشچ  ز  ارهز ! دربیم  يراز  هب  اهمغ ، تّدـش  زا  هانپ  ارهز  دربیم  يراـظتنا  مشچ  سب  اـهبش ز  نیرد 
ارهز دربیم  يرابدرب  اب  یگلاس  هدـجه  هب  ار  تناما  راـب  مغ !؟ هچ  دـش  مخ  کـلف  تشپ  رگا  ارهز  دربیم  يراـهب  ربا  زا  تقاـط  ربص و  هک 

اّما دوشیم ، یط  مغ  جـنر و  اب  رگا  شزور  همه  ارهز  دربیم  يراج  ِکشا  زا  بالگ  تبرت  نآ  رب  ییاهنت  هب  ار  ربمیپ  ربق  دـنکیم  تراـیز 
هچرگا ارهز  دربیم  يراودیّما  رازه  لِگ ، ریز  هب  مراد  نیقی  دنتسکش و  ار  شیوزرآ  لاهن  ارهز  دربیم  يراد  هدنز  بش  زا  تّذل  بش  همه 

هدرک تیانج  نسحم ! ای  دایرف  شاهتفکشن  هچنغ  زا  دینش  ارهز  دربیم  يرادیاپ  ربص و  هاگشناد  هب  ار  بنیز  لاح  ره  رد  هتسکشب ، شیولهپ 
تروص ره  هب  ارهز  دربیم  يرارقیب  اب  نم  بلق  زا  رارق  ددرگیم  هدنز  نسحم  دای  نوچ  شرطاخ  غاب  هب  ارهز  دربیم  يراسمرـش  نیچلگ ،

( *** قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم   *** ارهز دربیم  يراگدای  دوخ  اب  هناخ  نیا  زا  هک  منادیم  زاب  دشوپب ، خر  نم  زا  هک 

! عیقب يا  تنابز  زا  یشوماخ  رهُم  اشگ  رب 

هدـیباوخ اجک  رد  وگب  ام  اب  رگنب و  ار  ام  نایرگ  يهدـید  عیقب ! يا  تنارئاز  اب  وگب  ار  ارهز  ياج  عیقب ! يا  تنابز  زا  یـشوماخ  رهُم  اشگ  رب 
ناشن نم  رب  یهد  رگ  عیقب ! يا  تنابز  زا  یـشومخ  رهُم  نیا  نکـشب  هدب  ام  ِناشن  ار  ام  �ي  هدرکمگ  نک ، فطل  عیقب ! يا  تناج  مارآ  نآ 

تناحتما زا  يدمآ  نوریب  بوخ  سک  چیه  اب  وگم  بلطم  نیا  ِزار  الوم  تفگ  عیقب ! يا  تناتـسآ  كاخ  رـس ز  مرادن  رب  دبا  ات  ارهز ، ربق  زا 
ام ربخ  ِهد  وت  نامهم  دش  هتسکشب  يولهپ  اب  همطاف  عیقب ! يا  تناتساد  زا  وگب  ام  اب  لقاال  الم  رب  يزاس  هک  الوم  زا  نذا  يرادن  رگ  عیقب ! يا 

ورـسخ دّـمحم  ! *** عیقب يا  تناهن  زار  رگم  دزاس  الم  رب  ناـمز  بحاـص  اـت  هک  ورـسخ  لد  هب  دراد  وزرآ  عیقب ! يا  تناـمهیم  لاـح  ار ز 
*** داژن

هضور سلجم  هب  بشما  ملد 

رپ يور  رب  هتسشن  تبرغ  درگ  دیآیم *  رابغ  رپ  یمرح  ِتمس  زا  هدش و  رتوبک  کی  دیآیم  رارقیب  هتسخ و  هضور  سلجم  هب  بشما  ملد 
يدش هرارش  متام و  زا  رپ  هک  یتفر  اجک  وگب  لد  يا  نم  اب  لد *  �هنابش  تولخ  زا  بشما  درد  ِکشا  هلال  هلال  دکچیم  لد  �هنارتوبک  لاب  و 
كاخ تشاد  متام  ضغب و  هودنا و  رطع  هک  ینیمزرـس  هب  متفر  تفگ  يدش *  هراپ  هراپ  یتسکـش و  هک  بیرغ  راید  نآ  رد  يدـید  هچ  وت 

اج نآ  رد  هشیمه  مه  اهزور  عیقب  نارتوبک  لاب  رپ و  دریگیم  كاخ  گنر  ادخ  هب  تشاد *  منبش  هشیمه  شنامـسآ  ریگلد و  هشیمه  اجنآ 
لد بیرغ و  درم  راچ  یکاخ  رازم  اجنآ  تسه  هتسدلگ  نحـص و  هن  حیرـض و  هن  دبنگ  هن  قاور ، هن  مرح ، هن  عیقب *  ناب  هیاس  تسا  باتفآ 

ِهآ زا  هتسکش  لد  نیمز  نیا  دراد *  ياهناشنیب  يوناب  بیرغ  درم  راچ  ربق  طقف  هن  دراد  ياهنارکیب  �هلعش  هلان  هحون و  یحاون  رد  هتـسخ * 
لگ نمسای  زبس  لد  رد  یخرس  شتآ  غاب  نیا  رد  و  دوب *  رپ  رپ  ياههلال  لغب  کی  نامردام  ياهکشا  مد  مه  دوب  ردام  ياههلان  تبرغ و 

تسد هب  تفرگ و  هلان  کشا و  كان  مغ  رطع  عیقب  كاخ  تشذگ و  يزور  دنچ  درک *  لگ  نسح  �هراپ  رگج  نیب  اههنیک  ِرهز  �هلعش  درک 
نیمز نیا  تسا  دابآ  تبرغ  كاخ  نیمز  نیا  تسین  هک  هداس  نیمز  کـی  نیمز  نیا  تفرگ *  هلـال  گـنر  ساـی  ندـب  ناراد  ناـمک  ناـمه 

زا هراتـس  زا  رپ  ینامـسآ  تشاد  رئاز  هدـیپس  ره  ادـخ  هـب  هآ  کـشا و  راـبت  زا  نـیمز  نـیا  تـسا *  داجـس  ماـما  ياـههیرگ  ِغاد  هتـسکشلد 
ماما خرس  کشا  شنامـشچ  دوبک  رد  رحـس  ات  تشاد  قیاقـش  بت  يراگزور  ارحـص  نیا  بیرغ  ياهكاخ  تشاد *  رقاب  ماما  ياههضور 

 * تسا سابع  رارقیب  ردام  ِنوزحم  ياههلان  ِبت  رد  تسا  سای  هلال و  غاد  زا  یغاب  تسین  هک  هداس  نیمز  کی  نیمز  نیا  تشاد *  قداص 

( هیمطاف مایا  هژیو  یحادم  ینیئآ و  راعشا  هعومجم   ) کشا www.Ghaemiyeh.comياههشیت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 42زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


*** یمیحر فسوی   *** دناوخیم البرک  خرس  �هضور  عیقب  ِكاخ  رانک  هنیدم  رد  دناوخیم  انشآ  رای  مغ  زا  بیرغ  راید  نیا  یلاوح  رد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
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یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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